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Apresentação

Em 5 de outubro de 2003, o bispo missionário Daniel Com-
boni foi proclamado Santo. Um exemplo de paixão por Deus e 
pelos povos da África, nas enormes regiões dos atuais países do 
Sudão e Sudão do Sul.

Seu exemplo contagiou milhares de pessoas, de vários países, 
que ainda hoje consagram sua vida à missão pelo carisma desse 
profeta, e evangelizam de muitas maneiras, para tornar o Reino de 
Deus presente no mundo.

Um dos discípulos de Jesus pelo carisma de São Daniel Com-
boni é também reconhecido Bem-Aventurado pela Igreja: o mis-
sionário comboniano, médico, padre Giuseppe Ambrosoli.

Enzo Santângelo, jornalista e confrade de padre Ambrosoli, 
acompanha-nos ao longo do livro (o 74º) ao encontro dessa figura 
luminosa, que interpretou a Igreja e a missão bem do jeito que o 
Papa Francisco recomenda: um hospital de campanha!

Padre Ambrosoli foi missionário na Uganda durante trinta 
anos, de 1956 a 1987, um dos períodos mais difíceis da história 
daquele país, marcado por vários anos de guerra, pobreza e vio-
lência. Para ele, a missão do presbítero e do médico juntavam-se, 
promovendo a saúde integral das pessoas, apostando em sua 
dignidade, liberdade, protagonismo e competência.

Percorrer os passos da vida desse missionário ajuda-nos a 
compreender a força da fé, no marco de uma pandemia que afetou 
recentemente o mundo inteiro. Compreendemos que a cura passa 
necessariamente pelo amor, a acolhida incondicional, a aposta nas 
capacidades de cada pessoa se regenerar, como insistia Comboni.
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Em tempos de ditadura e de guerra, Ambrosoli viu o hospital, 
construído por ele e numerosos colaboradores, incendiado e to-
talmente destruído pelos soldados.

Como Comboni, ao invés de morrer vendo os frutos de seu in-
cansável trabalho, ficou com a amarga incerteza da continuidade 
de seus sonhos. 

Até o fim da vida, cada um de nós convive com a tentação da 
autorreferencialidade e com a pergunta constante: para que, para 
quem faço tudo isso?

Ambrosoli, testemunham os missionários que estavam com 
ele, morreu com esperança confiante. “Amado fracasso”, repetia 
nos últimos meses de sua vida.

Este livro constrói uma ponte entre Uganda e Brasil. Faz-nos 
conhecer a missão pelos olhos de um missionário que se identifi-
cou num ministério bem particular, o de médico.

Na Igreja, como no corpo humano, cada cristão é parte de um 
todo, contribui com seus carismas e capacidades, pode colocar-se 
a serviço a partir de um ministério específico. Ninguém é mais 
importante que ninguém, todos e todas preocupados pelo bem do 
corpo inteiro.

Assim, na vida de Ambrosoli espelha-se aquela de cada um, 
cada uma de nós.

“O Espírito Santo derrama a santidade, por toda parte, no santo 
povo fiel de Deus. [...] Ninguém se salva sozinho, como indivíduo 
isolado. [...] Deus quis entrar em uma dinâmica popular, na dinâ-
mica de um povo.

Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos pais que 
criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que 
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trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consa-
gradas idosas que continuam a sorrir. 

Nessa constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a 
santidade da Igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade “ao 
pé da porta”, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da 
presença de Deus” (Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, n. 6-7). 

Padre Dário Bossi
Superior Provincial dos

Missionários Combonianos do Brasil
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Introdução

“Foi dito por alguns filósofos ateus que ‘os santos são 
como estrelas que brilham cada uma em seu próprio brilho, se-
paradas entre si por abismos de espaço glacial!’ Mas é verdade o 
contrário! Pois, embora separados por séculos de história, a sua 
presença resplandece atual e viva porque estão incorporados em 
Cristo, que é atual e vivo, pois ele é de ontem, de hoje, de amanhã e 
de sempre. Como ramos vivos de uma única planta, sempre flores-
cente, os santos participam da mesma seiva vital de Cristo, e, como 
Ele, produzem frutos de esperança no angustiado futuro do ser hu-
mano. Eles são os que agitam continuamente a consciência humana 
para que não apodreça no egoísmo, e para que o amor trazido por 
Cristo ao mundo não morra no coração do ser humano. Consan-
guíneos de Cristo, ‘os santos – diz o jornalista Juan Arias – são 
a mesma voz de Deus que grita, denuncia, revela, sacode ou faz 
entender que ninguém é suficientemente limpo para ter o direito 
de atirar a primeira pedra contra seu irmão’. 

‘Ama teu próximo como a ti mesmo’ – disse o Mestre’ (Mc 12, 
31). Agitadoras da consciência humana, a vida destas testemunhas 
do amor de Deus, mergulhada no oceano da humanidade sofre-
dora, derruba um falso cristianismo feito de moralismo de hipo-
crisia e pagam com a própria morte por terem gritado o Evange-
lho verdadeiro com a vida. Chamá-los por seu nome: Pedro, Pau-
lo, André, Francisco e Clara de Assis, Teresa D´ Ávila, João Bosco, 
Daniel Comboni, Oscar Romero, João XXIII, Paulo VI, Ezequiel 
Ramin, Teresa de Calcutá, e muitos outros, significa percorrer de 
novo o caminho de Cristo-homem, a marcha de seu amor, que de 
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Belém leva até o Calvário e que revela o triunfo de sua presença 
no mundo”.1 Padre Giuseppe Ambrosoli, médico da caridade no 
continente africano, será declarado, pela Igreja Católica, modelo 
de vida para muitos cristãos, por ele ter contagiado pacificamente 
nosso mundo, tornando-o mais sensível e mais fraterno.

O autor
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1
O que você vai 

oferecer?

“A grave miséria dos pobres negros 
eu sinto-a imensamente no coração,

 e não existe sacrifício que eu não esteja 
disposto a abraçar pelo bem deles”  

(Daniel Comboni)

Padre Ambrosoli, diretor do Hospital de Kalongo, Uganda.
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Esta é uma linda história de um jovem que, um dia, deci-
diu fazer “algo” pela África e seu povo. A motivação surgiu duran-
te uma homilia dominical, de um padre missionário comboniano, 
que convocava o povo em geral e os jovens, particularmente, a 
oferecer “algo” para os africanos pobres. 

Muitas tribos pobres e abandonadas estavam precisando de al-
guém que as ajudasse a sobreviver à miséria e à morte. Milhares 
de doentes estavam à espera de um médico que sarasse suas 
doenças, tantos leprosos imploravam a Deus por um amigo 
que os socorresse para limpar e tratar de suas chagas repugnan-
tes; muitas ovelhas, fora do aprisco, esperavam por um apóstolo 
que lhes anunciasse tanto a libertação de toda a superstição como 
também a salvação. 

“O que vou enviar para as crianças da África?” – pergunta-se 
um jovem médico.

“Um pacote de balas doces?”
“É insuficiente! Depois de terem chupado as balas, nada mais 

vai ficar!”
“Uns agasalhos? Não! Em alguns lugares da África faz tanto 

calor que é melhor andar sem roupa...”
“Então, o que vou enviar para lá?” O jovem se questiona seria-

mente. Talvez seja ele aquele que os pobres africanos esperavam, 
o Dr. Giuseppe Ambrosoli? 

Sim, é ele mesmo! Giuseppe, médico, nascido em Ronago, 
província de Como, na Itália, no dia 25 de julho de 1923. E não 
pode deixar que esperem ainda mais. Pensa bastante seriamente 
e, finalmente, decide ser missionário como o grande missionário 
Daniel Comboni.
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LEITURA 1

QUEM É DANIEL COMBONI?

Daniel Comboni é o fundador dos/as 
Missionários/as Combonianos/as. 

Nascido em Limone, sobre o lago Gar-
da (Brescia – Itália) em 15 de março de 
1831, abriu-se ao ideal missionário no 
Instituto fundado por Don Nicola Mazza 
em Verona (VR), onde em 1849 consa-
grou sua vida à África. Ordenado Sacer-
dote em 1854, três anos depois ele partiu 
para a África.

“Mutran es Sudan” (Daniel Comboni, Bispo dos Negros).
Esse título foi conferido ao bispo pela sua luta contra a escravi-

dão e o tráfico dos escravos, comércio que vinha sendo exercido, 
escandalosa e desumanamente, por africanos e europeus. O bis-
po conquistou esse título pela sua teimosia em querer convencer 
(com o lema: “Salvar a África pela África”) os africanos para que 
acreditassem na própria força libertadora. Conseguiu sensibilizar 
boa parte da Europa sobre a capacidade de transformação que os 
africanos tinham e têm de se tornarem protagonistas do seu pró-
prio destino e de sua história.

As dificuldades de evangelizar o continente africano foram 
muitas. O físico dele não aguentou o clima, enquanto os seus 
companheiros de missão, enfraquecidos pelas doenças, morre-
ram em pouco tempo. Cansado, mas não derrotado, Comboni 
voltou para a Itália em busca de um projeto de trabalho de evan-
gelização na África que permitisse aos europeus trabalhar sem 
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desfalecer, e aos africanos convertidos viver constantes sem trair 
sua fé.

“Nigrizia ou morte!”, foi o grito de luta que sintetizou o solene 
juramento que Comboni fazia, de gastar não uma, mas cem vidas, 
se as tivesse, em favor do povo negro.

Para esse fim começou uma incansável animação missioná-
ria em todos os cantos da Europa. Fundou, em 1867, o Instituto 
masculino para as Missões da África Central (hoje chamados de 
Missionários Combonianos do Coração de Jesus), e, em 1872, o 
Instituto feminino das Pias Madres da Nigrícia (hoje chamadas de 
Irmãs Missionárias Combonianas).

No dia 12 de agosto de 1877 foi nomeado Vigário Apostólico 
da África Central e consagrado bispo. Comboni manifestou uma 
confiança ilimitada nos povos africanos para o anúncio da Boa 
Nova e o resgate dos mais sofridos e oprimidos. Em 1880, após 
uma última viagem à Itália, voltou definitivamente à África.  Cada 
vez mais enfraquecido pelas canseiras e pela dureza do clima, 
depois de um ano, o grande missionário adoeceu e morreu em 
Cartum (Sudão), no dia 10 de outubro de 1881, acreditando fir-
memente na sobrevivência de sua obra missionária, por ser Obra 
de Deus.

Os novos frutos do carisma comboniano são: O Instituto Se-
cular Missionárias Combonianas (1969) e os Leigos Missionários 
Combonianos (LMC), em 1990.

Em São Pedro, Roma, João Paulo II o proclamou Bem-Aventu-
rado, em 17 de março de 1996, e Santo, em 5 de outubro de 2003”.2
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2
Duas lágrimas 

de alegria

“Quem faz a vontade de Deus, 
esse é meu irmão, 

minha irmã e minha mãe”  
(Mt 3, 35)

Mãe Palmira com seu filho Giuseppe no dia de sua Primeira Profissão Religiosa  (9 set. 1953)
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Eis como tudo aconteceu.
O jovem doutor, Giuseppe Ambrosoli, da família do mel e ba-

las doces que levavam seu nome (Mel Ambrosoli), recém-forma-
do em medicina cirúrgica, disse aos missionários combonianos de 
Rebbio (CO), na Itália, que queria ajudar como médico missioná-
rio os africanos da Uganda.

Escreveu para sua mãe justificando sua decisão nestes termos: 
“Querida mãe, compreendi que Deus é Amor. Compreendi tam-
bém que existem muitas pessoas que sofrem, e compreendi tam-
bém que eu sou o servo delas”.

A mãe Palmira derramou duas lágrimas, mas eram de alegria, 
pelo seu garoto tão generoso e bom. Também o pai João Batista, 
que estava ajudando o filho nos estudos criando abelhas e ven-
dendo o mel, não brigou com ele por ter escolhido ser médico 
na África. O negócio do mel progrediu bastante, até virar uma 
indústria de balas doces e de mel, tomando o nome de “Balas Am-
brosoli”.
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3
Doce como  

o mel

“O amor é forte como a morte; 
muitas águas não conseguiram 

apagar o amor” 
(Ct 8, 6-7)

Ambrosoli ajudava os judeus perseguidos.
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Doce, como o mel que o pai vendia, Giuseppe, a exemplo 
da mãe, começou a viver uma vida simples, humilde, natural e 
espontânea. Generoso e obediente, foi educado por dona Palmira 
a não estragar nada, a nunca ser avarento, mas estar sempre de 
mãos abertas aos necessitados.

Estudante na Universidade Estadual de Medicina de Milão, aos 
20 anos viveu os acontecimentos do fim do Fascismo na Itália, 
depois do 8 de setembro de 1943.

Quando a cidade de Como, na Itália, foi ocupada pelos fas-
cistas, milhares de pessoas fugiram para a cidade de Chiasso, na 
Suíça, para escapar às torturas da ditadura de Mussolini.

Seguindo o exemplo do seu bispo, dom Alessandro Macchi, 
também o jovem Ambrosoli ajudava muitos judeus perseguidos 
pelo Fascismo a se refugiarem em lugares seguros, acompanhan-
do-os durante a noite de Ronago (CO), sua terra, até a vizinha 
fronteira de Chiasso, na Suíça.
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4
O Cenáculo

“E subiram para o Cenáculo, 
onde costumavam hospedar-se” 

(At 1, 15)

A finalidade do Cenáculo era viver o cristianismo com heroísmo.
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O desejo de ser missionário nasceu no jovem médico de 
uma profunda espiritualidade, vivida e praticada no grupo de jo-
vens chamado “Cenáculo”, cujo assistente diocesano da Ação Ca-
tólica era o jovem padre Sílvio Riva.

A finalidade espiritual proposta pelo Cenáculo era o heroísmo. 
Mario Mascetti, um de seus companheiros desde o Cenáculo, es-
creveu: “Ambrosoli nunca puxou a tomada da rede da graça, como 
se já tivesse desenvolvido o hábito de verificar a cada momento 
(hoje diríamos em tempo real) a conformidade de sua ação com a 
vontade de Deus”3. O silêncio e a oração com os colegas do Cená-
culo lhe proporcionaram, aos poucos, uma experiência educacio-
nal e profissional que o moldaram ao longo de sua vida.

O Cenáculo (1945-1950) e a universidade de medicina (1946-
1951) formaram nele a base espiritual, acadêmica e eclesial. Sua 
espiritualidade era continuamente desafiada pela realidade políti-
ca de sua terra. Desejava que, nas lutas entre partidos, os colegas 
de outro grupo político “sentissem a influência do Jesus que ele 
carregava consigo, e sentissem que nele existia uma vida sobrena-
tural expansiva que irradiava por sua natureza”. 
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5
O clamor 

dos pobres

“Temos cem milhões de pessoas 
a ganhar para Cristo: 

teremos que entregar nossas vidas, 
mas unidos ganharemos aquelas 

regiões para Cristo”
(Daniel Comboni)

Vista da cidade de Ronago (CO) e a igreja onde foi batizado Giuseppe Ambrosoli.
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Ao escutar o clamor dos pobres africanos, o jovem Am-
brosoli, aos poucos, tomava consciência de sua futura vocação. 
Alguns colegas médicos de outras crenças e ideais contrários pro-
curavam desmontar sua intenção de ir como missionário à África, 
mostrando-lhe as muitas privações e sacrifícios que encontraria 
na sua formação missionária teológica.

“Um homem, desejando construir uma torre, primeiramente 
calcula se com o que tem consegue cobrir as despesas” (Lc 14,18). 

Na verdade, Giuseppe havia feito bem os cálculos de sua deci-
são, para que o custo de sua vocação fosse suportável e não viesse 
a ser caçoado por ter iniciado sua “construção sem ter tido a pos-
sibilidade de terminá-la”.

Em seu diário espiritual, escreveu: “Eu também devo amar os 
pobres, não ter medo de estar com eles; devo dedicar-me ao pla-
no deles e dar-lhes uma boa palavra. O apostolado para mim não 
deve ser limitado apenas a um ambiente, mas também deve ocor-
rer nas classes sociais mais baixas, nos pobres, independentemen-
te de serem trabalhadores e não estudantes. Coloco-me no apos-
tolado entre os pobres com humildade e quero fazer-me como 
eles, no nível deles, amá-los, interessar-me por eles”. 

Escrevendo a seu amigo Virgílio Somaini, encarregado da Ação 
Católica da paróquia de Cagno, Ambrosoli o animava: “Querido 
Virgílio, vamos trabalhar juntos na Ação Católica! Aos domingos, 
terei o consolo de poder pensar que outro jovem como eu, com 
quem estou unido no amor por Cristo, está trabalhando pelo mes-
mo ideal!”
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6
Um passo 

decisivo

“É para isso que vocês foram chamados, 
pois Cristo também sofreu por vocês, 

deixando-vos o exemplo 
para que sigam os passos dele” 

(1Pd 2, 21)

Ambrosoli (de pé, primeiro à esquerda) aos 21 anos entra no Exército da República Social Italiana (ou 
República de Salò).
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No verão de 1949, o jovem Ambrosoli, com 26 anos de ida-
de, estudante de medicina, bateu à porta do Seminário combo-
niano de Rebbio de Como e pediu ao padre Simone Zanoner se, 
como médico, poderia entrar na Congregação Comboniana para 
ajudar com a medicina os povos da África. Recebeu a promessa de 
que poderia, sim, desempenhar ambas as funções. Então, repleto 
de emoção, foi a Londres para uma especialização em medicina 
tropical.

Em 18 de julho de 1949, Ambrosoli defendeu sua tese em me-
dicina e cirurgia, e no dia 10 de outubro de 1951, aos 28 anos, jun-
tou-se aos Missionários Combonianos no noviciado de Gozzano, 
na Província de Novara. 

Sua inserção na comunidade comboniana de 51 jovens, a maio-
ria dos quais entre 17 e 19 anos, não foi traumática. Ele cresceu 
espiritualmente enquanto mantinha seu espírito voltado para a 
missão: “Libertar inúmeras pessoas da escravidão, cortar corren-
tes que as prendem às misérias deste mundo, fazer o possível para 
que elas possam sentir-se realmente livres e enchê-las de alegria”.
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7
O olhar do 

Senhor

“Seja forte e corajoso! 
Não fique apavorado! 

O próprio Deus irá à sua frente. 
Ele estará com você, não o deixará, 

e jamais o abandonará” 
(Dt 31, 6-8)

Giuseppe Ambrosoli é ordenado sacerdote no dia 17 dez. 1955.
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O Doutor Giuseppe Ambrosoli, entregando sua vida e seu 
futuro nas mãos de Deus, estava cada vez mais convencido de que 
“Vale a pena, então, sacrificar tudo para realizar esse ideal”, e sentia 
também que o olhar do Senhor havia pousado sobre ele, dando-lhe, 
para essa missão, habilidades especiais: “Desprender-se de parentes 
e amigos, renunciar às próprias ideias, mudar seu próprio caráter, 
sua própria fisionomia e até sua própria alma”. 

Simples, humilde, sem a vaidade de sua preparação médica ci-
rúrgica, sem rigidez e sem fechamentos, Ambrosoli aceitou e se-
guiu os conteúdos formativos combonianos que o ajudaram a re-
forçar “suas qualidades humanas e espirituais e, assim, exercer, na 
África, sua profissão médica e pastoral”. 

Depois do noviciado, estudou teologia em Venegono (VA), e 
continuou o estágio médico no hospital de Tradate, nas proximida-
des do escolasticado teológico. Testemunhas afirmam que o esta-
giário Dr. Ambrosoli era muito dedicado e manifestava muitíssima 
paciência quando internava os confrades combonianos no hospi-
tal, sobretudo os mais difíceis. Respondia com um sorriso aos que 
achavam a sua paciência exagerada: “Nossa farda comboniana é a 
caridade!”. 
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8
Uma 

revolução 

“O apóstolo sabe que a Obra de Deus não morre com 
ele, e que seu túmulo transforma-se em berço, onde 

nascem novos apóstolos”
   (Daniel Comboni)

Padre Ambrosoli (terceiro da esquerda, da primeira fila) com os colegas sacerdotes.
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O Doutor Ambrosoli escolhe a África como seu campo 
de ação médica e missionária porque o continente negro estava 
despertando de seu sono secular, quebrando as correntes de sua 
escravidão colonial.

De fato, estudiosos do tribalismo e de etnias do continente afri-
cano descobrem que a consciência da maioria daqueles povos está 
despertando para um novo modelo de vida. Com a independên-
cia política adquirida e o passo marcado pelos líderes africanos, 
as correntes da escravidão estão quebradas quase por completo. 
Iniciam-se, assim, etapas para uma revolução estrutural e cultural 
de quase toda a África para um rumo “socialista nacional”. Mui-
tos homens agasalham em seu coração o sofrimento do continente 
negro. Transformam-no em revolta religiosa, em ideal de vida, em 
esperança messiânica. 

Essa esperança congrega todas as forças ativas da África, orga-
nizando-se em movimentos de libertação. 

Esses movimentos tornam-se Igrejas; são Igrejas negras, 
conforme padrões e normas de negros, que recuperam toda a 
cultura, a religiosidade e a religião ancestral dos pais da África 
suprimida ou, de qualquer maneira, inferiorizada pela cultura 
ocidental.

Nesse tempo, quase em toda a África deflagram protestos con-
tra o colonialismo, contra a exploração e a cultura ocidental, con-
tra a religião dos brancos e contra tudo o que perturbou e pertur-
ba o equilíbrio da cultura negra, dolorosamente acumulada em 
milênios de história. 

O grito desses movimentos negros de libertação constitui uma 
advertência para o homem branco, preso na desumana jaula do 
seu tecnicismo.

Essa voz negra grita, através da sua religião genuína, que a 
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África quer conquistar uma fisionomia própria e verdadeira, uma 
fisionomia libertada e libertadora.

É um caminho que tem como objetivo o homem africano que 
guia sua terra, com todos os seus valores mais vivos e preciosos, 
rumo a uma sociedade que não pertença apenas a uma nação ou 
a um continente, mas que vise uma civilização que, num mundo 
regenerado, pertença ao homem. Ao homem universal.4 
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9
Kalongo

“O discípulo deve ser hospitaleiro, 
bondoso, ponderado, justo, 

piedoso, disciplinado... 
capaz de aconselhar segundo a sã doutrina”

(Daniel Comboni)

Kalongo - Uganda.

Ambrosio.indd   35 17/07/20   15:40



36

Ordenado sacerdote no final de 1955, no dia 1º de feve-
reiro de 1956 o doutor padre Ambrosoli embarcou em Veneza no 
navio “África”, rumo à Uganda, na África. 

Sua destinação foi Kalongo, uma aldeia na região norte de 
Uganda, situada sobre um planalto a 1.100 metros de altitude, 
deitado sobre um imenso bloco de pedra escura, um dos centros 
urbanos do distrito de Agago.

Para o padre Ambrosoli, Kalongo foi “amor à primeira vista”. Ali 
viviam mais de 40 mil pessoas (entre as quais mais de 15 mil eram 
católicas, e mais de 20 mil seguidores da religião tradicional) e exis-
tia um pequeno hospital, mas sem equipamentos nem enfermeiros. 

O padre e doutor começou seu trabalho com competência e 
alegria, alternando o trabalho de médico ao ministério sacerdotal. 
Tinha 33 anos de idade.
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LEITURA 2
 

UGANDA

Oficialmente República de Uganda, é um país sem ligação com 
o mar no leste da África. Faz fronteira a leste com o Quênia, a nor-
te com o Sudão do Sul, a oeste com a República Democrática do 
Congo, a sudoeste com Ruanda e a sul com a Tanzânia. Uganda é 
o segundo país sem litoral mais populoso no continente africano. 
A parte sul do país inclui uma parcela substancial do Lago Vitó-
ria, compartilhado com o Quênia e a Tanzânia, situando o país na 
região dos Grandes Lagos Africanos. Uganda também se encontra 
dentro da bacia do Nilo e tem um clima variado, mas geralmente 
clima de savana.. 

O nome Uganda deriva do reino do Buganda, que ainda hoje 
é considerado administrativamente como uma entidade semiau-
tônoma, compreendendo toda a  região central do país, incluin-
do a capital, Kampala. Os túmulos dos Reis do Buganda em Ka-
subi (uma colina em Kampala) são considerados patrimônio da 
humanidade. Os primeiros habitantes da região eram caçadores-
-coletores até 1.700 a 2.300 anos atrás, quando populações de lín-
gua bantas migraram para as regiões do sul do país.

A partir de 1800, a área foi governada como uma colônia pe-
los britânicos, que estabeleceram o direito administrativo em 
todo o território. Uganda ganhou a independência do  Reino 
Unido em 9 de outubro de 1962. O período, desde então, tem 
sido marcado por conflitos intermitentes, mais recentemente, 
uma longa guerra civil contra o Exército de Resistência do Se-
nhor, que resultou em milhares de vítimas e deslocou mais de 
um milhão de pessoas.
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As línguas oficiais são o inglês e o suaíli. O luganda, uma língua 
bantu, é falada em boa parte do país, principalmente na região de 
Buganda. O atual presidente de Uganda é Yoweri Kaguta Museve-
ni, que chegou ao poder em um golpe em 1986.5 
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LEITURA 3

A ÁFRICA É NOSSA

O nacionalismo, o pan-africanismo e o socialismo foram a fon-
te que matou a sede de renascimento do mundo negro. Um renas-
cimento múltiplo em todos os níveis. Um renascimento que foi 
condensado numa só palavra: Negridão.

Um renascimento que nasceu da escravidão colonial e como 
compensação e evasão da funesta experiência do colonialismo e 
do racismo.

Sempre marginalizado pelo branco, o negro toma finalmente 
consciência da sua qualidade de ser humano com todo o seu po-
tencial político, social, intelectual e religioso.

Só que agora uma ideia formidável penetra a alma dos afri-
canos: unir a força de todos os negros para expulsar os brancos. 
Com efeito, o poder branco teve bons lances na África – diz o 
negro – , explorando-a e escravizando-a a seu bel-prazer. Sugou-
-lhe tudo o que possui de válido, para seu exclusivo benefício. A 
religião e o folclore negro, tudo foi sacrificado pelo poder branco.

O tribalismo diferenciado e a rivalidade entre os próprios 
grupos étnicos contribuíram para facilitar a invasão colonial na 
África.

Se, com a eliminação das divergências tribais, pusesse em prá-
tica uma solidariedade entre as várias tribos, certamente o negro 
não ficaria isolado e tampouco enfraquecido.

Com a superação de posições subjetivas e individuais, e reali-
zando uma vasta integração de cultura e de tradições, sem dúvida 
a África poderia tornar-se uma grande força negra em oposição 
ou em colaboração com o poder branco.6 
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10
Negritude

“Vendo as multidões, 
Jesus teve compaixão, 

porque estavam cansadas e abatidas, 
como ovelhas que não têm pastor” 

(Mt 9, 36)

O jornalista británico Henry Morton Stanley, explorando a Uganda, em 1875, definiu-a “a pérola da África”.
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Na década dos anos sessenta, surgiram, na África, movimen-
tos de libertação da Negritude, liderados por muitos expoentes afri-
canos, entre os quais: Aimé Fernand David Césaire (1913-2008, da 
Martinica, poeta, dramaturgo e político da Negritude), Abdou Diof 
(Presidente da República do Senegal, de 1970 a 1980), Leon-Gontran 
Damas (Caiena, Guiana Francesa, 1912-1978, foi um dos fundadores 
da Negritude), Cheikh Anta Diop (Senegal, 1923-1986, antropólogo, 
historiador da cultura africana pré-colonial),  Mamadou Dia (Sene-
gal, 1910-2009, primeiro ministro do Senegal), David Diop (Paris, 
1927-1960, anticolonialista e escritor do movimento literário de Ne-
gritude),  e muitos outros. Um dos movimentos que arrebanhou mais 
adeptos foi o “Movimento da Estrela Vermelha” de Zacarias Bonzo, 
congolês de nascimento, “profeta” de profissão. “Deus está do lado 
dos africanos – dizia ele – só porque o filho de Deus não é branco, 
mas negro. Um messias negro não pode deixar de salvar os negros. 
Todos os negros”. 

Pregava que, todos unidos, os negros constituíam uma verda-
deira força, capaz de vencer a força branca e derrubá-la no plano 
cultural, religioso e político. 

“Africanos de toda a África, de todo o mundo, uni-vos!” 
“A vossa união vencerá os brancos!” 
O pan-africanismo deveria vencer todo interesse tribal e todo 

fanatismo nacionalista.
O padre Ambrosoli sentiu pesar sobre si a desconfiança dos ne-

gros, por ele ser branco, da raça dos colonizadores europeus, que 
saquearam, oprimiram, escravizaram e mataram muitos africanos 
de tribos pacíficas. 

E o sonho negro era: “A África unida deverá derrotar a civili-
zação dos brancos, e somente assim conseguirá desempenhar, no 
futuro, um papel de quarta potência mundial. E será decerto um 
papel de paz”.7 

Ambrosio.indd   42 17/07/20   15:40



43

LEITURA

Oração de quenianos à Nossa Senhora do mundo negro

“Nossa Senhora do mundo negro,
na noite das nossas esperanças,
faze que venha do Oriente 
a luz esplêndida do teu Filho.
O desespero de nossos anseios, 
a intensidade do nosso amor 
gerarão um dia o seu Cristo,
um Cristo feito carne da nossa carne,
na nossa carne escura de homens negros.
Nesse dia, todos repletos de ti,
Nossa Senhora do mundo negro,
todos os ritmos de nossos cantos, 
todos os ritmos dos nossos corpos,
todos os ritmos das nossas danças
exultarão no Espírito Santo
e na sua Senhora do mundo negro.”
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11
Um perigoso 

desgaste 

“Os governadores das nações 
têm poder sobre elas, 

e os que sobre elas exercem opressão 
são chamados benfeitores” 

(Lc 22, 25)

Gebel-el-habub (a montanha do vento) está atrás de Kalongo e se eleva em forma perpendicular como um imenso 
bloco de pedra escura.
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“Um mundo desunido facilmente poderá ser vencido pelas 
guerras e por outros males piores. Tenho que ajudar a construir ou-
tro novo e melhor, no qual todos nós possamos desfraldar as velas 
da fraternidade e da paz.”

Quem escreveu isso, na Filosofia da Civilização, foi Albert 
Schweitzer, médico missionário em Lambaréné, no Congo. 

Concordando com o Dr. Schweitzer, padre Ambrosoli acrescen-
tava: “É urgente reconstruir a humanidade, e não sabemos como 
será o seu futuro. Felizmente, acreditamos que sempre será como 
Deus o desejará para nós e, portanto, para o nosso melhor. A Histó-
ria está nas mãos de Deus. Há tudo para esperar em Deus”.  

Também Ambrosoli, como muitos, teve a possibilidade de obser-
var que na Europa os ideais espirituais estavam se desgastando ao 
longo do caminho do progresso. E parecia que ninguém se incomo-
dava com isso. Em muitas ocasiões ele verificou que a opinião pú-
blica, apesar de não repudiar, na teoria, os ideais de fraternidade, na 
prática, preferia viver sem eles. Vivendo na Europa, parecia ao doutor 
Ambrosoli que o povo fosse indiferente acerca do justo e do conve-
niente; mostrava ser uma geração só orgulhosa do próprio trabalho 
técnico, num momento de particular cansaço físico e espiritual.

O padre Ambrosoli compreendeu que, “depois de séculos de si-
lenciosa e paciente espera, o negro finalmente descobre que também 
ele possui um valor humano, que é homem como todos os outros; 
que, se tem deveres, tem também direitos; que pode desvencilhar-
-se de um fardo que, desde todos os tempos, tem carregado e ainda 
carrega na sua vida. É o fardo da incompreensão e da exploração; 
é o fardo da injustiça que o egoísmo dos brancos impôs nas suas 
costas emagrecidas; é o fardo da vergonha por causa da cor negra de 
sua pele, grudada no seu corpo por uma incompreendida riqueza, e 
discriminada pela falsa religião dos patrões brancos, que se ufanam 
porque o seu Deus é branco e afirmam que Ele não quer bem aos 
negros e, portanto, afasta-os do seu reino”.8 
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12
Um grito por 

liberdade

“Agora você terá Onésimo 
não mais como um escravo, 

mas como irmão querido; 
ele é querido por mim, 

e o será muito mais para você” 
(Fm 1, 16)

Panorama de Kalongo (Uganda).
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Na memória e, sobretudo, no coração de Ambrosoli, re-
cém-chegado à África, passavam, como num filme de horror, 
as cenas de guerra, de destruições, de assassínios, de séculos e 
mais séculos de escravidão e de opressão impostas pelos bran-
cos. Apreciava a literatura de libertação de alguns escritores e 
poetas africanos.

Entre os vários líderes de libertação, no tempo de Ambroso-
li, revelou-se mais popular o grande poeta e político do Senegal, 
Léopold Sédar Senghor (1906-2001). Tornou-se presidente do 
Senegal de 1960 a 1980. Conheceu a história dolorosa da colo-
nização, da escravidão e da espoliação da África e, em particular, 
do seu país; lá de dentro da prisão de Front-Stalag em que se en-
contrava, ele gritava por liberdade, pacificamente e sem vingança, 
através de seus poemas: 

“O sangue de tantos mártires negros, porém, não clamará 
junto a Deus vingança contra os brancos.  
Não há de derramar outro sangue.” 
“Chega de tantos horrores de morte! Chega de tantos assassinatos 
perpetrados nos arraiais. Todos estes nomes são atrozes.” 

Uma lúgubre visão de senegaleses trucidados aparece na retina 
negra e profunda dos olhos do poeta:

“Acham-se lá, estendidos ao longo das estradas conquistadas,
ao longo das estradas do desastre,
como esbeltos choupos, estátuas melancólicas, os deuses
drapejados nos longos mantos dourados,  
os prisioneiros senegaleses tenebrosamente
deitados sobre a terra da França.
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Mas em vão foi maltratado o teu rosto,  
a flor mais negra da tua carne;
tu és a flor da beleza primeira,  
em todo este vazio deserto de flores;
és a flor do sorriso grave, diamante duma época perdida.
Vós sois o limo e o plasma da primavera viva do mundo;
a carne sois do casal primigênio, o ventre sois a sagrada 
germinação dos jardins do paraíso e a floresta irreduzível, 
vitoriosa de fogo e de relâmpagos.
O canto amplo do vosso sangue vencerá máquinas e canhões;
a vossa palavra palpitante, os sofismas e as mentiras;
Ó mártires negros, raça imortal,  
deixai que diga palavras que perdoam.”
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13
Um espiritualismo 

negro

“Mudarei o luto deles em alegria, 
vou consolá-los e torná-los 

felizes, sem aflições”
(Jr 31, 13)

Paróquia da Missão de Kalongo, Uganda, em 1998.
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Ambrosoli estudou que a civilização negra é particular-
mente espiritual, porque caracterizada por um povo que possui 
profundas aspirações religiosas, por personalidades carismáticas, 
ritos e símbolos sagrados. Nos estudos teológicos missionários 
aprendeu que “toda religião procura construir o próprio ser sobre 
o fundamento da salvação. Para o homem de ontem e de hoje, o 
problema é onde e como procurar a salvação”. 

O novo doutor missionário chegado a Kalongo, na Uganda, ti-
nha consciência da responsabilidade de não usar a medicina e a 
religião como nova forma de colonialismo. Para ele, a missão é 
servir, conforme o carisma do Fundador São Daniel Comboni, 
que se declarava “Servo dos Negros”.

Ambrosoli conhecia também o grito de protesto de Robert 
Hayden, poeta afro-americano, que gritava diante da discrimina-
ção racial:

“Ouvi-me, irmãos brancos; 
irmãos negros, ouvi-me:
eu vi a mão 
aproximar o archote
ao corpo negro confrangido pela angústia; 
eu vi a mão
dar o sinal supremo 
de disparar contra os piquetes de brancos;
e era a mesma mão. 
Irmãos, ouvi-me: 
era a mesma mão.
Ouvi-me, irmãos negros; irmãos brancos, ouvi-me:
eu ouvi as palavras, 
eriçado como arame farpado
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para dividir-se, 
eu ouvi palavras: 
‘negro sujo, ralé branca’; 
e as proferia a mesma voz.
Irmãos, prestai bem atenção, 
a mesma voz as dizia.”
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14
Uma pérola 

preciosa

“Tenho certeza de que Deus, 
que começou em você esse bom trabalho, 

vai continuá-lo até que seja concluído 
no dia de Jesus Cristo”

(Fp 1, 6)

Hospital de Kalongo.
Grupo de alunas formandas em Obstetrícia (“A pérola do Hospital”). 
No alto: O Dr. Palmiro Donini (à esquerda), e o Dr. Ambrosoli, diretor do curso.
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Com o máximo respeito por seus colaboradores negros, 
padre Ambrosoli transformou o primeiro dispensário em materni-
dade, enquanto levantava uma escola de parteiras: Escola de Obs-
tetrícia de Santa Maria, que seria a pérola preciosa da Unidade de 
Saúde de Kalongo.

Trabalhando com eficiência nas cirurgias, e com as pessoas, pa-
dre Ambrosoli conseguiu fazer da equipe hospitalar de Kalongo 
uma família onde reinava o seu espírito benéfico. 

A paróquia de Kalongo foi fundada em fevereiro de 1934 e de-
dicada ao Sagrado Coração de Jesus, realizando, assim, um antigo 
desejo de Comboni de evangelizar aquelas terras.

Os dispensários de Aber, Padibe, Nyapea, Moyo e Angal formam 
as primeiras etapas do seu trabalho paciente e constante para levar 
ao normal, em cada um desses dispensários do norte de Uganda, a 
não fácil tarefa de procurar e colocar um médico ugandês já espe-
cializado em obstetrícia e ginecologia em Londres. Mas para apro-
var a Escola de Parteiras, o governo inglês, favorável somente em 
palavras, tornava a autorização muito demorada e difícil. 

Mas os pavilhões, um após o outro, se alinhavam savana aden-
tro, com todas as especializações da medicina. 

Dezenas e mais dezenas de médicos italianos, atraídos pela ação 
do padre Ambrosoli, chegavam a Kalongo para prestar serviço vo-
luntário durante as férias, ficando trancados nas salas de cirurgia ou 
nos ambulatórios para tratar diariamente de centenas de doentes. 
“As doenças mais frequentes eram: malária, úlceras de toda nature-
za, doença de sono, a elefantíase, doenças cardíacas, as hosteomieli-
tes, a disenteria amébica e a lepra.” 

Muitas esperanças nasceram com a vinda a Kalongo de alguns 
médicos especialistas: a Dra. Jane Mac Shane; o Dr. Tozzi, a Dra. 
Morelli, o holandês Dr. Bonnar, a Dra. Doyle; a médica polonesa 
Lydia Wlosczyk e o casal de médicos Remotti “Médicos com a Áfri-
ca de Pádua”, entre outros...
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15
“Amigos dos 

leprosos”

“Quando Jesus estava entrando 
num povoado, dez leprosos 

foram ao encontro dele. 
Pararam longe, e gritaram: 

‘Jesus, Mestre! Tenha pena de nós! [...] 
e eles foram curados”

(Lc 17, 13-14)

O jornalista francês Raoul Follereau, apóstolo dos leprosos.
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No ano de 1874, foi encontrado o bacilo Mycobacterium 
Laepre e seu tratamento com sulfonas, diasones e promim. Seus 
descobridores foram o Dr. Gerhard Armauer Hansen, médico der-
matologista e bacteriologista, e/ou o seu oponente, o Dr. Neisser, 
como foi noticiado em seguida. O Dr. Albert Schweitzer, médico 
e pastor na missão de Lambaréné, no Congo, também começou a 
aplicar as sulfonas nas chagas dos leprosos. 

Os efeitos foram surpreendentes. Inúmeros leprosos outrora 
entocados, expulsos das comunidades e sepultados vivos na es-
curidão da floresta impenetrável, encontravam a cura no pequeno 
hospital de Lambaréné. 

Seguindo o exemplo de Schweitzer, também o Dr. Ambrosoli 
havia construído um lugar separado onde, com a nova terapia de 
sulfonas e outros fármacos, cicatrizava as chagas dos leprosos e 
dava esperança de vida a centenas de doentes que acorriam a Ka-
longo. Seu lema era: “Deus é amor e eu sou seu servidor para o 
povo sofrido”.

Na década de sessenta, foi organizada pelos missionários com-
bonianos, na cidade de Bolonha, na Itália, uma campanha contra 
a fome e em favor dos leprosos. A obra, assumida com entusiasmo 
pelo Dr. Ambrosoli, pelo “Grupo Missionário” dirigido pelo Dr. 
Paolo Arnone de Nocera Inferiore (SA, Itália) e por muitos jovens 
das paróquias da Itália, tinha sido criada e incentivada pelo jor-
nalista Raoul Follereau. Também foi criado o jornal “Amigos dos 
leprosos”, onde o próprio Follereau escrevia: “Se nossa civilização 
não se purificar do seu materialismo e não se redimir num imenso 
ímpeto de caridade, a fome do mundo apressará o próprio fim”. 
Esse alerta era decisivo e dirigido a todos os “Grandes”, responsá-
veis pelos destinos da humanidade:

- “Menos carros blindados e mais arados para todos.
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- Menos bombardeiros e mais hospitais para todos. 
- Menos bombas e mais pão para todos.
- Tirai as armas para poder amar.
- Partilhem para poderem ser amados.
- Dois bombardeiros!
- Dai-me dois bombardeiros e teremos todos os remédios para 

curar os leprosos.
- Dois aviões dos quais tudo aquilo que vocês possam esperar é 

que enferrujem em seus abrigos sem nunca sair dali!
- Eu sei que o problema ainda não estaria resolvido. 
- Eu sei disso. Mas dai-me dois bombardeiros!
- Grande esperança nasceria, então, em milhões de pobres le-

prosos.”
Mas também dessa vez os “Grandes da Terra” não respon-

deram. 
Então, Follereau dirigiu-se aos pobres, aos humildes. E es-

tes responderam em massa: suas cartas são testemunho disso.
Mas ainda restava em todos o medo da lepra e de seu contágio. 
E Follereau queria a todo custo a vitória absoluta sobre todos 

os medos.
Queria demonstrar ao mundo inteiro que a lepra não é con-

tagiosa, que é uma doença igual às outras e que o leproso é um 
doente igual a todos os outros doentes. Pôs-se a caminho, então, 
pelas estradas que se cruzavam com as dos leprosos e estendeu-
-lhes as mãos.

Milhares de leprosos foram abraçados e beijados, mãos mu-
tiladas foram apertadas com um recorde único no mundo: foi a 
sublimação da caridade! “A prova de que a lepra é pouco conta-
giosa – afirmava Raoul Follereau – está no fato de que eu abraço 
os leprosos. Examinai-me! Não sou leproso!”.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS), durante muitas pa-
lestras programadas, declarou repetidas vezes que a lepra era “in-
finitamente menos contagiosa do que a tuberculose, a malária e 
outras doenças infecciosas”.9 
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16
Fé e obras

“Deus dá a vitória
ao seu ungido, e lhe responde 

do seu templo celeste com 
os prodígios de sua mão vitoriosa” 

(Sl 20, 7)

Leprosário de Kalongo.
Dr. Ambrosoli, em sintonia com a Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou muitas 
vezes que a lepra é infinitamente menos contagiosa do que a tuberculose, a malária e 
outras doenças infecciosas.
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Com o crescimento da estrutura do hospital – reparti-
ção da maternidade, pediatria, medicina, cirurgia e ginecologia e 
o aumento de cerca de 350 leitos –, cresceu também a importância 
do hospital de Kalongo e também a fama do seu diretor, Dr. Am-
brosoli, o “Aiwaka Madit” (o grande doutor) ou do “Doutor Ladit” 
(o grande médico). A habilidade médica de Ambrosoli se espa-
lhou por toda a Uganda e também fora dela: Quênia, Tanzânia, 
Zaire, Etiópia, Sudão. 

As autoridades mais importantes de outros estados da África 
e até da Índia deixaram de procurar médicos especialistas na Eu-
ropa e iam até Kalongo para submeter-se às cirurgias de padre 
Ambrosoli. “É Deus que opera por meio daquele médico bom”  
– diziam. 

E era verdade, porque o doutor Ambrosoli, além de ser um óti-
mo médico, era também um missionário santo.

Antes de entrar na sala de cirurgia, ele passava na capela para 
pedir luz e ajuda do Senhor, e voltava para lá logo depois do tra-
balho, para dizer a Deus o seu “muito obrigado!”.
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17

“Irmãos, vocês que receberam 
o chamado de Deus, 

vejam bem quem são vocês: 
entre vocês não há muitos intelectuais, 

nem muitos poderosos, 
nem muitos de alta sociedade” 

(1Cor 1, 16)

Hospital de Kalongo. Sob a direção do Dr. padre Ambrosoli, foram realizados 885 partos. 

No círculo da 
“Trindade”
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Cristo estava sempre presente na vida do Dr. Ambroso-
li, e o anunciava aos outros com sua bondade. Assim escreveu o 
missionário no seu caderno diário: “Deus é amor. Há pessoas que 
sofrem, eu sou servo delas”. “Eu devo procurar somente a ti mes-
mo, o meu Deus, e na Cruz”; devo “entrar no círculo da Trindade” 
e “aproximar-me um pouco de Jesus em seu caminho da cruz”, 
“aceitando também ser incomodado”. 

A fonte de sua habilidade médica e dedicação heroica aos 
doentes estava na sua espiritualidade: “Parece-me – ele escreveu 
aos amigos de Cáritas, em abril de 1973 – que este é precisamente 
o momento certo para mostrar que não estamos trabalhando pe-
los nossos interesses. Parece-me que isso para nós não é tanto o 
momento de pedir ajuda econômica, quanto o momento de pedir 
ajuda espiritual para que o Bom Deus salve o cristianismo ugan-
dês”.10 
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“Perseverem no amor fraterno. 
Não se esqueçam da hospitalidade, 

pois algumas pessoas, 
graças a ela, 

sem saber acolheram anjos” 
(Hb 13, 1)

 O grupo de jovens no curso de Obstetrícia, a “Pérola Preciosa” do Dr. Ambrosoli, no hospital de Kalongo.

Uma amargura 
adoçada
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Em 13 de março de 1987, alguns dias antes de morrer, Am-
brosoli escreveu uma carta ao Superior Geral, padre Francesco 
Pierli, expressando sua amargura pela destruição do hospital de 
Kalongo pelos militares. Em resposta, o Superior lembrava o que 
havia sido o hospital de Kalongo. 

“De fato, para todos nós, – escreveu o Padre Geral – o hospi-
tal de Kalongo foi muito mais que um simples hospital. Foi um 
sinal do apaixonado amor pelo povo, para curar suas chagas, e 
isso constitui o núcleo mais bonito de nossa vocação. Para muitas 
pessoas – e você o sabe melhor do que eu – o povo encontrou 
em Kalongo uma esperança e a possibilidade de um tratamento 
sério para as suas enfermidades físicas. Kalongo foi também uma 
esperança de trabalho para moças e religiosas que chegavam ali 
para estudar enfermagem. Kalongo foi um lugar de paz e de trata-
mento para não poucos combonianos que iam ali para passar fé-
rias e recuperar-se de esgotamento físico, psíquico e espiritual do 
trabalho apostólico. [...] Quando falo de você, meu querido padre 
Ambrosoli, quero incluir também a sua família que, com grande 
espírito missionário e de generosidade, assumiu voluntariamen-
te a obra, investindo substanciosas fortunas. Endosso as palavras 
que você escreveu ao final sua carta: ‘O coração sofre, porém a fé 
e a esperança adoçam tudo’.”11 

Uma das frases mais frequentes na boca de Daniel Comboni, 
fundador dos Missionários Combonianos, era: “o missionário 
deve estar disposto a viver e a morrer pelos mais pobres e aban-
donados”. 
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“As parteiras não fizeram 
o que o rei do Egito

havia ordenado; e deixaram 
os meninos viver”

(Ex 1, 17)

Hospital de Kalongo. O Dr. Ambrosoli, além do ensino médico, evangelizava seus funcionários com sua vida. 

Mulheres
maravilhosas
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Em 1873, escrevendo de Cartum à madre Emilie Julien, 
Comboni pedia mais irmãs para a África, por estar convencido 
da eficácia do apostolado das mulheres. “As irmãs – escrevia – são 
o braço direito no meu apostolado. Temos uma grande missão a 
realizar em Cartum: as irmãs fazem milagres, mas estou precisan-
do de muitas irmãs”. 

Numa linguagem simples, Comboni esclareceu a finalidade da 
criação do instituto feminino “Pias Madres da Nigrícia”: “A finali-
dade do instituto é formar e educar hábeis missionárias para aju-
dar os missionários no apostolado da Nigrícia. E, para melhor al-
cançar esse fim, as religiosas vivem sob uma regra comum, ligan-
do-se a Deus por votos religiosos e consagrando-se inteiramente 
à obra da regeneração da África Central.  O espírito do instituto é 
de abnegação, obediência, sacrifício, caridade e zelo”. 

Aos sacerdotes, irmãos e irmãs destinados à África, Comboni 
recomenda que se fale “da natureza especial e da condição das 
difíceis missões da Nigrícia, sendo necessário estarem dispostos 
a viver e a morrer sem ver os frutos de suas canseiras apostólicas”.  

Ambrosoli repete para si e para as irmãs combonianas, suas 
colaboradoras, para não esperarem ver os frutos de seus trabalhos 
(1Cor 3, 6; Sl 126 (125), 5-6).

Na verdade, compreensão e paciência eram as virtudes que o 
doutor exercia sempre e em todas as situações. À irmã Silveria 
Pezzali, que trabalhou por 14 anos com o padre em Kalongo e 
que se queixava muito da infinita paciência do doutor Ambroso-
li, ele, invariavelmente, respondia: “Compreendendo, tolerando, 
perdoando, amando”. 
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“O que interessa
é que Cristo seja anunciado,

e eu fico contente com isso
e continuarei a alegrar-me”

(Fp 1, 18)

Hospital de Kalongo.
Doentes tomando banho de sol.

Um sorriso 
contagioso
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As pessoas que conheceram Ambrosoli dão testemunho so-
bre ele da seguinte maneira: “Parecia que ele não tivesse mais nada 
a fazer senão ouvir a pessoa que estava diante dele. Em um de seus 
propósitos, prometera a si próprio aceitar a indiscrição dos ne-
cessitados que, inconscientemente, invadiam os espaços e não co-
nheciam regras. Não podia escapar à sensibilidade feminina esse 
autocontrole heroico das emoções e essa disposição ilimitada de 
atender a solicitações de pouca ou até banal importância, mesmo 
em momentos cruciais nos quais as emergências se sobrepunham. 
Ninguém era descartado abruptamente, mas todos eram ouvidos 
com calma e até com um sorriso”. 

“Paciência, tão difícil para nós europeus na África – diz irmã 
Romilde Spinato – ele a usou indiscriminadamente com todas as 
categorias de pessoas, tanto com aquelas sem instrução quanto 
com intelectuais. Quando alguém do hospital, sem antes pedir li-
cença, adentrava a sala do médico para contar-lhe fatos de pouca 
importância, mesmo estando sobrecarregado de trabalho e fosse 
interrompido, o Dr. Ambrosoli dava atenção àquela pessoa.” 

Ainda quando era noviço, em 1952, no seu diário dos Exercí-
cios Espirituais, escreveu: “Para amar meus irmãos, devo formar 
um julgamento de amabilidade sobre eles”.

Um dos catequistas da missão de Kalongo testemunhou sobre 
Ambrosoli nestes termos: “Por sua maneira de receber e conversar 
com as pessoas, de aconselhá-las e incentivá-las, tinha-se a im-
pressão de estar na frente de Jesus. Mostrava um grande respeito 
por todos, particularmente com os pobres e abandonados”. 
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“Quando entrarem numa cidade 
e forem bem recebidos, 

comam o que servirem a vocês, 
curem os doentes que nela houver. 

E digam ao povo:
 ‘O Reino de Deus está próximo de vocês’ ” 

(Lc 10, 8)

Padre Ambrosoli com o bispo Mons. Cesana e um médico amigo.

Inculturação
total
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No curso de Exercícios Espirituais, Ambrosoli assim es-
creveu no seu diário espiritual: “Devo sempre começar de novo, 
concentrar-me na vida interior da união com Deus e, através da 
união com Ele, agir de maneira mais sobrenatural, desapegar-me 
da ânsia excessiva dos resultados cirúrgicos, lidar com pessoas 
com muito mais caridade, amabilidade, bondade, tentando me 
adaptar à sua mentalidade”.

Adaptar-se à mentalidade africana significa inculturar-se, es-
quecer temporariamente as próprias raízes para aceitar a cultura 
dos outros e, sobretudo, viver de maneira encarnada, orientada 
pelo ambiente e pelas pessoas que estão ao redor. Para Ambroso-
li, foi fácil inculturar-se no contexto africano, no tempo em que 
uma boa parte da Europa parecia regressar ao tempo da Idade 
Média, quando se digladiavam ateísmo e superstição. “Vejo diante 
de meus olhos – escrevia o médico e pastor de Lambaréné, Albert 
Schweitzer –, em toda a sua gravidade, a miséria espiritual e ma-
terial à qual se expõe a Europa, renunciando aos ideais do cristia-
nismo. Somente os grandes homens sabem observar o mundo de 
cima e distinguir o bem e o mal. Eles são os que foram colocados 
no alto pela sua inteligência, mas, sobretudo, pela sua santidade.”12 
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“Deus mantém sua fidelidade 
para sempre, 

fazendo justiça aos oprimidos, 
dando pão aos famintos, 
e libertando os escravos”

 (Sl 146, 1)

Dr. Ambrosoli acompanha o presidente Milton Obote e autoridades de Uganda em visita ao hospital de Kalongo, no 
mês de fevereiro de 1965.

Milton Obote e
Idi Amin Dada

Ambrosio.indd   73 17/07/20   15:40



74

Com a independência de Uganda, em 1962, as mudanças 
políticas e sociais não trouxeram a paz, e, muitas vezes, criaram 
situações dramáticas e conflitos intermitentes que, desde então, 
impediram um desenvolvimento pacífico e progressivo do país; 
milhares de vítimas sacrificadas e o deslocamento de mais de um 
milhão de pessoas. “Em 1963, todas as escolas primárias foram 
nacionalizadas. Em janeiro de 1967, dez missionários foram ex-
pulsos, acusados injustamente de manter contatos com os movi-
mentos de libertação do Sudão do Sul e de divulgar notícias falsas 
sobre o governo de Uganda, que foi acusado de fazer acordos se-
cretos com o de Cartum para a eliminação dos rebeldes”. 

“O modo turbulento como Milton Obote estava governando 
o país suscitou mal-estar na maioria dos ugandeses, que repudia-
ram o tipo de ‘democracia’ criada pelo presidente. Nesse tempo, 
as Forças Armadas, incitadas por seu general, Idi Amin Dada, se-
cretamente, prepararam um plano para derrubar Obote do poder.

“A ocasião favorável apresentou-se em 25 de janeiro de 1971. 
Enquanto Milton Obote estava participando de uma conferência 
em Singapura contra o envio de armamentos britânicos à África 
do Sul, o general Idi Amin aproveitou a ausência do presidente 
para tomar o poder em um golpe de Estado. Nas ruas, o povo 
exultou! A euforia tomou conta do país que se sentia libertado de 
um tirano.”13 
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“O povo será escravizado
 e maltratado, 

mas eu pedirei contas à nação 
da qual serão escravos. 

Depois disso, eles serão livres e 
me prestarão culto”

 (At 7, 6-7)

Hospital de Kalongo: 
Dr. Ambrosoli (primeiro à esquerda, na fila de trás) com médicos colaboradores.

Um massacre 
absurdo

Ambrosio.indd   75 17/07/20   15:40



76

“O plano de Amin era executar Obote e parte da delega-
ção do governo assim que o avião pousasse no país. Os militares 
cercaram toda a capital, Kampala. Avisado previamente, Obote 
preferiu o exílio na Tanzânia.” 

A seguir, o novo chefe do executivo de Uganda fechou o Parla-
mento, suspendeu todas as atividades partidárias por um período 
de cinco anos. “Os opositores de Amin simplesmente foram exe-
cutados. O número de mortos ultrapassou 300 mil. Ninguém na 
comunidade internacional ousou desafiá-lo.”14 

Em 1972, nova expulsão de outros seis missionários aconte-
ceu por falta de documentação legal. Também, em julho, foram 
negados os vistos para a entrada de novos missionários, médicos, 
enfermeiros e professores. No final do mesmo ano, ocorreu nova 
expulsão de outros 50 homens e mulheres missionários. 

Em junho de 1975, houve outra expulsão, agora de 16 missio-
nários. Em 1976, Amin declarou-se presidente vitalício. Seu regi-
me caracterizou-se pelo isolamento internacional e a corrupção, 
levando a economia ao colapso.  

Durante esse tempo, “Uganda viveu o período mais trágico 
de sua história, pareceu que o país só tinha coração para odiar e 
mãos para cortar cabeças. Membro da etnia Kakua e de religião is-
lâmica, Amin, natural de uma aldeia perto de Koboko, no Distrito 
do Nilo Ocidental, revoltou-se contra os membros da etnia longo 
e Acholi no norte, acusados de simpatizar por Obote. 

“Se não foi um genocídio, certamente foi uma contínua e feroz 
perseguição. Amin eliminou também chefes de grupos religiosos. 
Expulsou, sem permitir-lhes levar nada consigo, a maioria dos ín-
dios e paquistaneses em cujas mãos estava quase a totalidade do 
comércio e do capital ugandês. Por que tudo isso? Essa horrorosa 
ação – assim o próprio Amin contava às emissoras de Uganda – 
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era uma ordem do próprio Maomé, que, em sonho, lhe havia or-
denado de expulsar todos os asiáticos. Aconteceu, então, o pior: 
o país ficou desabastecido de muitos gêneros alimentícios, e até 
um alfinete o povo era obrigado a comprar no Quênia, onde se 
haviam refugiados os asiáticos.”15 

“Em 1978, Uganda promoveu uma invasão fracassada na Tan-
zânia. Nesse tempo, a oposição no exílio havia conseguido reu-
nir forças e, com o apoio da Tanzânia, ocupou Kampala em 1979. 
Amin fugiu do país e Obote retornou à presidência em 1980.”16 
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“Os sofrimentos do momento presente 
não se comparam com a glória futura 

que deverá ser revelada em nós”
 (Rm 8, 18

Dr. Ambrosoli sofria por causa da miséria do povo negro mais abandonado.

O sofrimento 
do povo
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Diante desse enorme desmando de opressão, de explora-
ção e de morte, o coração do padre Ambrosoli não aguentava e se 
perguntava: “O que fazer para aliviar o sofrimento do povo?”. Na 
incerteza, Ambrosoli continuou a ampliar o hospital. No final de 
1972, começou a construir a nova ala de cirurgia, substituindo as 
quatro casas que compunham a antiga ala. Completou, em maio 
de 1973, o departamento de cirurgia, que passou para 67 novos lei-
tos. Ainda nos primeiros meses desse mesmo ano de 1973, foram 
concluídos outros tantos edifícios, tais quais uma grande ‘sala de 
aula de demonstração prática’, um grande armazém de 13 metros 
de comprimento, um belo refeitório para abrigar 25 meninas não 
qualificadas trabalhando no hospital, 6 armazéns, o departamento 
central de medicina etc. Também foi construído um grande re-
servatório de água no penhasco rochoso para cima de Kalongo.”17 

Muito trabalho, luta e sofrimento para defender o que com 
tanto sacrifício havia construído. 

O fruto de sua atividade no hospital de Kalongo estava mostra-
do em estatísticas de 1973: visitas ambulatoriais: 44.946; admis-
sões: 5.488; partos: 885; visitas pré-natais: 1.810; cirurgias: 632; 
radiografias: 1.128; exames laboratoriais: 37.421. 
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“Tu não temerás os terrores noturnos, 
nem a flecha que voa à luz do dia. [...]

Nenhum mal te atingirá, 
nenhum flagelo chegará à tua tenda” 

(Sl 90, 5. 10)

Kalongo: Dr. Ambrosoli (primeiro à direita) com médicos colaboradores.

Um tiro à 
queima-roupa
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Recordando o padre Ambrosoli nesses tempos dramáticos, 
um amigo seu, que apreciava a obra maravilhosa do hospital de 
Kalongo, escreveu: 

“Padre Ambrosoli chegou em 1956, experimentou seis anos de 
luta política travada pelos ugandeses pela conquista da indepen-
dência dos britânicos. Mais tarde, ele viveu sob a primeira ditadura 
de Obote e a ditadura militar de Amin. [...] Todas essas condições 
adversas levaram o doutor Ambrosoli a se comprometer ainda mais 
e a ser estimado até por aqueles que odiavam os missionários. [...] 
Na grande confusão que Uganda estava enfrentando, o Dr. Ambro-
soli teve que enfrentar líderes religiosos zelosos, políticos vingativos 
e oficiais do exército indisciplinados. A nenhum deles cedeu por 
medo”.

Conta-se que, quando em 1979 Uganda foi arrastada para uma 
guerra feroz, os rebeldes do Exército Nacional se matavam entre 
si. Em toda a nação houve fome, varíola, destruição de casas e al-
deias. Muitas pessoas foram obrigadas a fugir para o Sudão e para 
o Congo, e também missões católicas foram destruídas e alguns 
missionários foram até mortos. 

Um dia, os soldados chegaram a Kalongo. Procuravam rebel-
des feridos no hospital do padre Ambrosoli, para matá-los.

“Neste hospital não há rebeldes, há somente feridos e doentes” 
– gritou com firmeza o padre Ambrosoli, empurrando para fora 
o oficial. “Para entrar no hospital – disse com calma o doutor – e 
fazer sua vingança, antes tem que passar sobre o meu cadáver!”

Este sacou o revólver e atirou à queima-roupa na cabeça de 
Ambrosoli, que não se mexeu. Por graça de Deus, a bala se des-
viou milagrosamente. O oficial, decepcionado por ter falhado pela 
primeira vez um alvo, guardou o revólver, virou as costas e se afas-
tou com os seus soldados. 
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“Aquele que me enviou está comigo. 
Ele nunca me deixou sozinho, 

porque sempre faço o que agrada a ele” 
(Jo 8, 29)

Kalongo: Dr. Ambrosoli (terceiro da esquerda) com colaboradores/as médicos italianos. 

Um bisturi 
milagroso 

Ambrosio.indd   83 17/07/20   15:40



84

Não apenas o povo de Kalongo, mas toda a Uganda conhecia 
ou tinha ouvido falar da arte médica, diríamos “taumatúrgica”, do 
Dr. Ambrosoli, das curas que operava com suas mãos. Os doentes 
curados no seu hospital, saindo, faziam propaganda: “Se você está 
doente, é só ir até ao Dr. Ambrosoli e voltarás para casa curado”.

O médico cirurgião dizia para os íntimos: “Quem opera os doen-
tes é Cristo, eu apenas seguro o bisturi. Eu sou o bisturi de Deus”. E 
atribuía as curas milagrosas também a uma clara influência psicoló-
gica nas pessoas, que o consideravam um curandeiro mais poderoso 
do que os curandeiros locais.

Na crença e imaginação coletiva de muitos ugandeses, padre 
Ambrosoli era considerado “o homem de Deus que tinha o poder 
de curar”.

“Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e todas 
estas coisas vos serão dadas em acréscimo”, assim proclamava Jesus 
(Mt 6, 33). 

Trabalhar para a expansão do Reino de Deus era a constante 
vontade de Ambrosoli; sua ajuda nessa atividade era o Espírito San-
to, que o sustentava nos momentos difíceis de sacrifícios e o ilumi-
nava também com uma boa preparação técnica.

Ambrosoli, testemunha espiritual do amor de Deus, acreditava 
que somente o amor é destinado a aliviar e ajudar as pessoas em di-
ficuldade. Para ele só existia Deus e a pessoa necessitada que estava 
à sua frente. Esse trabalhar a serviço do amor divino começou des-
de a sua juventude e perdurou durante toda a sua vida, até a morte. 

Ambrosoli envolveu-se com a obra do Reino de Deus, ajudan-
do os mais necessitados desde seus estudos universitários. 

“Existia nele um sólido equilíbrio emocional – escreveu o Dr. 
Terruzzi, seu médico e cuidador, – e virtudes humanas de coerência 
com os princípios da fé em Deus, que é Amor, da caridade ao pró-
ximo que sofre e da esperança a todos em um mundo desesperado.”
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27

“Há pessoas que foram iluminadas 
uma vez, saborearam o dom do céu, 

participaram do Espírito Santo 
e experimentaram a boa palavra de Deus 

e as maravilhas do mundo futuro” 
(Hb 6, 4)

Mesmo doente, Dr. Ambrosoli passava muitas horas, sem 
comer nada, na sala cirúrgica. 

Servindo 
até o fim
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Padre Ambrosoli foi considerado por todos como um pa-
dre médico sereno, paciente e humilde. “Nunca um momento de 
rebelião ou desânimo – testemunhou o Dr. Terruzzi –, nunca uma 
atitude de crítica ou intolerância para com aqueles que também 
o mereceriam. Aceitava a doença em total serenidade, com pa-
ciência humilde, com fidelidade aos incômodos exames médicos 
periódicos. Nunca se preocupou com sua saúde; sua única preo-
cupação era poder continuar vivo para servir aos outros.”18 

O seu projeto de atividade médico pastoral não era pessoal, 
mas comunitário, realizando-o, confrontando-o, modificando-o 
dia a dia, conforme ia descobrindo com seus colaboradores as ne-
cessidades e os desafios diários. 

Particular cuidado tinha com as mães, enquanto portadoras de 
vida. Professava profunda e sincera estima pelas irmãs missioná-
rias que trabalhavam com ele, reconhecendo nelas uma presença 
indispensável para aproximarem mulheres, adultos e crianças de 
tribos diferentes. Repetia, baixinho, aquilo que dissera, certa vez, 
o fundador São Daniel Comboni: “Uma só irmã missionária vale 
cerca de cinco missionários”. Sim! Porque o missionário só pode 
evangelizar na igreja, enquanto a irmã pode entrar na casa de mu-
lheres para ensinar higiene, culinária, enfermagem, educação e 
orações. 

Frequentemente, padre Ambrosoli dava esse conselho à irmã 
Enrica Galimberti, sua assistente no hospital de Kalongo: “Tente 
fazer as coisas perfeitamente, mas se elas derem certo, não as des-
faça para torná-las mais perfeitas, você as arruinaria; esteja con-
tente por tê-las feito bem. Mas sempre busque a perfeição”. 

Ele queria dizer que uma boa e constante preparação contribui 
para o missionário se doar melhor. 

As obras sanitárias que Ambrosoli criava e multiplicava con-
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tinuamente preocupavam seus colaboradores. “Quando a irmã 
comboniana dra. Donata Pacini alertava o padre Ambrosoli que a 
expansão das estruturas significava aumentar ainda mais a quan-
tidade já excessiva de trabalho, o doutor respondia com franqueza 
e sem a possibilidade de rebater: “Os doentes estão precisando!”.19 

De fato, dentro de um raio de 70 quilômetros, existia apenas o 
hospital de Kalongo para garantir o serviço sanitário. 
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28

“Procurem distinguir-se 
nessa obra de generosidade... 

Quando existe boa vontade, 
somos bem aceitos com os recursos 

que temos; pouco importa 
o que não temos” 

(2Cor 8, 7.12)

Paróquia de Kalongo. Dr. Ambrosoli, todos os dias, alimentava sua Fé na celebração da Eucaristia. 

Um alerta 
fraterno
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Em 13 de fevereiro de 1987, pouco mais de um mês antes de 
morrer, padre Ambrosoli, na confusão da transladação dos doen-
tes para a cidade de Lira, escreveu uma carta para o padre Ma-
nuel Albert Grau, missionário comboniano, médico em Mumbere 
(Congo, à época Zaire): 

“Muito querido padre Grau: estou escrevendo no momento em 
que sou obrigado a sair de Kalongo em caravana de caminhões. 

“Enquanto me afasto, olhando para trás, vejo o hospital em 
chamas. 

“Esta obra, que tenho amado como a criatura minha mais pre-
ciosa e para a qual entreguei minha vida inteira para torná-la lin-
da e eficiente, entre poucos minutos não mais existirá. 

“Neste momento vejo altas chamas de fogo que sobem des-
truindo tudo. O fogo e as armas dos poderosos destruíram tudo e 
deste hospital só sobraram poucos ladrilhos. Porém nada poderá 
destruir o que a gente construiu no coração das pessoas. 

“Em Kalongo eu consegui ajudar a muitos jovens médicos, lei-
gos e confrades, nas várias especializações, porém não consegui 
preparar um único médico capaz de assumir a responsabilidade 
da direção do hospital.

“Caríssimo padre Grau, sei que está iniciando um pequeno 
hospital na floresta de Ituri. Um conselho: que não supere a capa-
cidade de 50 leitos, a fim de que seja uma obra na medida de um 
homem, de modo que os médicos do lugar possam levá-la adiante 
em um próximo futuro. 

“Durante estes anos em Kalongo, respondendo à necessidade 
do povo, fui ampliando todos os serviços do hospital, a ponto de 
se tornar uma obra que supera suas capacidades em diferentes ní-
veis de gestão de um hospital. 

“Hoje, enquanto me levam para longe, o meu coração está ain-
da mais perto dele e sinto todo o peso do meu sofrimento. É uma 
experiência de morte.”20 
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29

“Embora fosse rico, 
Cristo se tornou pobre 

por causa de vocês, 
para com a sua pobreza

 enriquecer a muitos” 
(2Cor 8, 9)

Paróquia de Kalongo:
Depois da celebração da santa missa para as mães grávidas, o povo abraça o Dr. Ambrosoli, vendo nele a bondade de 
Cristo.

Pobre como 
os pobres

Ambrosio.indd   91 17/07/20   15:40



92

O crescimento progressivo das estruturas do hospital e de 
todos os serviços sanitários e didáticos em Kalongo foram possí-
veis graças ao auxílio que Ambrosoli recebia de muitas pessoas da 
Europa e, sobretudo, da generosidade dos seus irmãos de Ronago, 
na Itália.

Além deles, muitos amigos, colegas médicos, organismos re-
ligiosos e entidades filantrópicas enviavam frequentemente para 
Kalongo vultosas somas de dinheiro, para garantir a gestão da 
grande obra construída por Ambrosoli. 

Sendo religioso e com voto de pobreza, todo o dinheiro que 
chegava em suas mãos era destinado totalmente para as necessi-
dades do hospital, assim o doutor e grande médico era deixado 
livre, pobre, mas feliz. 

Educado pela mãe à poupança, Dr. Ambrosoli evitava todo e 
qualquer mínimo desperdício. Na Itália, havia organizado grupos 
para arrecadar remédios e equipamentos cirúrgicos, já usados, 
mas que ainda podiam servir para o “hospital do mato”, como ele 
chamava o de Kalongo. Mas era um hospital igual ou, talvez, um 
pouco melhor que o “Lachor”, em Gulu, que era financiado pelo 
governo. Nos dois hospitais havia um número de funcionários 
quase igual. 
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30

“Não fiquem preocupados 
com a vida, com o que comer; 

nem com o corpo, com o que vestir”.
(Mt 6, 25)

Antes de começar o trabalho no hospital, Dr. Ambrosoli, diariamente, celebrava a Eucaristia com alguns colaboradores.

Salvar vidas a 
qualquer custo
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O que tornava mais famoso o hospital de Kalongo era a Es-
cola de Parteiras, a obra mais importante e mais querida de Am-
brosoli. Além disso, ele organizou a grande e moderna sala de 
operações, o laboratório, o depósito de medicamentos, a escola de 
enfermagem, que formava pessoas no mesmo nível das enfermei-
ras licenciadas no Estado. 

Meia dúzia de geradores a diesel forneciam energia à bomba de 
água e eletricidade para a missão inteira e a todas as repartições 
do hospital, tais como fábricas, garagem, departamento médico, 
departamento cirúrgico, maternidade, enfermaria pediátrica, en-
fermaria de leprosos, enfermaria de TB, enfermaria de doenças 
infecciosas, enfermaria privada e ala pobre dos doentes terminais, 
construída para ajudar os familiares pobres que acompanhavam 
seus doentes ao hospital. 

De 1961 a 1978, o hospital de Kalongo qualificou 245 parteiras 
Registradas. 

O Ministério da Saúde, analisado os resultados, aprovou um 
novo curso para parteiras em um nível superior, mas que não foi 
possível começar devido à guerra.

Nas cirurgias, Ambrosoli mostrava alta técnica médica, tran-
quilidade e habilidade profissional.  Adorava ensinar sinceramen-
te tudo o que sabia. Tinha uma grande habilidade em realizar 
diagnósticos, mesmo em condições clínicas muito precárias. “Isso 
lhe permitia entender imediatamente qual era o problema assim 
que ele abria o abdômen do paciente. O diagnóstico era feito no 
momento da cirurgia, o famoso abrir e ver, decidir o que fazer e 
executá-lo o mais rápido possível para não desperdiçar mais ma-
terial cirúrgico ou medicamentos anestésicos”.21  

“O que mais aprendi com o Dr. Giuseppe Ambrosoli – escreve 
o Dr. Cosulich – foi sua eficiência na sala de operações, não dando 
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importância à elegância do gesto cirúrgico, ao fato de que a luz na 
área da cirurgia talvez não fosse ótima ou que aqueles que o aju-
davam não o faziam da melhor maneira: ele estava acostumado a 
continuar mesmo se houvesse algum sangramento ou se o pacien-
te não estivesse perfeitamente relaxado. Seu lema era obter o re-
sultado máximo para o paciente com o menor gasto de recursos.” 

E, quando, nos primeiros anos, não havia ninguém que pudes-
se cuidar da anestesia, ele próprio praticava a raquianestesia.22  
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31

“Sabemos que todas as coisas concorrem 
para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles que são chamados 
segundo o projeto dele” 

(Rm 8, 28)

Caminhões com equipamentos e doentes iniciavam a grande e penosa viagem até Lira.

Êxodo 
trágico
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No dia 7 de fevereiro de 1987, houve a tarde mais trágica 
para Kalongo.

Foram dadas 24 horas de tempo para que médicos, enfermei-
ros e doentes saíssem, pois o hospital estava na área de guerra.

Para vencer a agitação e o medo, o padre Ambrosoli levou todo 
o pessoal do hospital para a igreja e ali celebrou uma missa de des-
pedida: “Vamos pedir ao Pai do céu para que possamos cumprir 
sua santa vontade”.

“Espero que tudo termine rapidamente – escreveu Ambro-
soli – para que possamos começar a reconstrução e o trabalho 
novamente. Infelizmente, o mais difícil de curar será a ferida da 
consciência de muitos. Até agora, conhecemos um padre africano 
e três padres combonianos mortos em nossas áreas. Precisamos 
olhar para cima e agradecer a Deus por ainda estarmos vivos, 
prontos para retomar o trabalho, possivelmente com um espírito 
melhor, enfocando sobretudo o bem integral dessas pessoas que 
nos sentiram próximas a elas neste período.”23

Ambrosoli sabia que a viagem Kalongo-Lira em caminhões 
com todos os doentes seria cansativa para todos. “Na madrugada 
de sexta-feira, 13 de fevereiro, chegaram 16 caminhões e um ba-
talhão de soldados. A ordem era a de carregar os doentes que já 
estavam prontos e sair em seguida. O hospital tinha sido evacuado 
há dias. Trabalhava-se, ininterruptamente, no meio de muita con-
fusão, até as 15 horas, quando a caravana de 34 entre caminhões e 
outros veículos, com 1.500 entre soldados e civis, se pôs em marcha. 
Conseguiram carregar apenas 30% dos equipamentos sanitários 
do hospital. Enquanto a ‘caravana’ prosseguia carregando dores e 
sofrimentos, de longe via-se uma enorme nuvem de fumaça preta 
levantar-se e queimando o hospital. O que havia sido deixado para 
trás já estava sendo incinerado.”24
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32

“Nós nos gloriamos também
 nas tribulações, 

sabendo que a tribulação produz 
a perseverança, a perseverança 

produz a fidelidade, 
e esta produz a esperança” 

(Rm 5, 3-4)

Como no hospital de Kalongo, vida e morte aconteceram também no êxodo dos doentes para Lira-Ngeta. 

O medo e 
a fome
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Quando, finalmente, a caravana de doentes e de milita-
res chega a Lira-Ngeta, Ambrosoli relata os terríveis momentos 
vividos durante a viagem: “Vagarosamente, com ritmo irregular, 
a caravana avança, como uma serpente pelos difíceis atalhos da 
savana. Ficam entalados em nossa garganta a tensão e o medo de 
cairmos em emboscadas por parte dos guerrilheiros. Nosso medo 
aumenta pelo fato de que nossos veículos estão avançando em fila 
no meio dos caminhões militares repletos de soldados. Mais tar-
de, nos disseram que, perto de Patongo, os guerrilheiros não qui-
seram atacar os soldados para não atingirem a nós também. No 
infernal estrondo da raivosa resposta dos militares governamen-
tais, muitos de nós nos agachamos ao chão para tentar nos prote-
ger. Um soldado, equivocadamente, foi atingido por uma bala de 
um companheiro seu, e morreu em poucos minutos. Após meia 
hora, ainda assustados, retomamos a marcha. Tivemos o conhe-
cimento de que uma senhora, já com dores de parto à nossa saída 
de Kalongo, agora já tinha uma linda menina e que lhe havia dado 
o nome de Caterina Convoy. Vida e morte continuam também 
nesta viagem. Depois de 21 horas de poeira, sede, angústia, medo 
e muito cansaço, finalmente, chegamos a Lira”.25  
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33

“A fé é um modo de 
já possuir o que se espera, 

e uma maneira de conhecer 
realidades que não se veem” 

(Hb 11, 1-2)

No hospital de Kalongo, Dr. Ambrosoli trata com muito amor os mais pobres, mas sobretudo as mães com crianças.

Acreditando 
com Fé
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“Não obstante o grande cansaço da viagem até Lira, não 
havia tempo para descarregar. Era urgente esvaziar os caminhões, 
recuperar os remédios, equipamentos e instrumentos do hospital 
que alguns soldados tentaram desviar. Também era urgente cuidar 
dos doentes tirados do hospital. Ambrosoli teve de organizar, da 
melhor maneira, enfermeiros, fármacos, equipes e os equipamen-
tos salvados. Comoveu-se diante da bondade e caridade de todos 
em acolher e ajudar os refugiados. Porém, a chegada e colocação 
de todo o material nos armazéns da missão de Lira preocuparam 
os missionários dali, pois estavam vivendo debaixo da ameaça de 
assaltos. Por isso, pediram ao padre Ambrosoli para procurar ou-
tro lugar e ali guardar todo o material que haviam trazido.”26 

Nos momentos mais difíceis de sua atividade como médico 
missionário, Ambrosoli citava o seu fundador, Daniel Comboni, e 
sua devoção a São José: “São José é o rei das pessoas de bem, ecô-
nomo do Mundo Negro, cujo banco nunca quebra, triunfador dos 
cataclismos do universo. [...] Na barba de São José estão escondi-
dos milhões” – contava com humor o fundador. 

Tenho sempre pedido a ele para interceder por nossa obra do 
hospital e nunca duvidei de sua proteção. Por isso, tenho certeza 
de que a situação crítica em que se encontra atualmente o conti-
nente africano melhorará e, daqui a não muito tempo, teremos 
uma situação favorável e próspera. “Com o tempo as calamidades 
passam, nós envelhecemos, porém São José é sempre jovem, tem 
sempre um bom coração e boa cabeça, e ama sempre a seu filho 
Jesus”.  Ambrosoli entregava sua obra a São José, “modelo de ser-
viço e obediência”, mesmo quando não compreendia os aconteci-
mentos negativos da vida e quando as coisas andavam mal.  
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34

“Lembrem-se do que eu disse: nenhum empregado 
é maior do que o seu patrão. 

Se perseguiram a mim, 
vão perseguir a vocês também”

(Jo 15, 20)

Um cálice 
derramado

A última santa Missa celebrada pelo Dr. padre Ambrosoli, depois 
de cerca de 32 anos de ministério.
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Alguns dias antes de morrer, padre Ambrosoli foi a Kam-
pala, capital de Uganda, e no Instituto Comboniano de estudantes 
de Teologia foi convidado a presidir a santa Missa na comunidade. 

“Durante a homilia – conta um seminarista –, o padre, com um 
sorriso apenas acenado, falou muitas vezes do seu ‘amado fracasso’ 
com a perda do hospital de Kalongo, e não conseguia esconder uma 
grande amargura. No momento do abraço de paz, o padre camba-
leou e teve de apoiar-se à mesinha que servia de altar, derramando 
involuntariamente o cálice com vinho consagrado. Ficou extrema-
mente triste. Durante longos momentos houve um absoluto silên-
cio na capela. Para todos que lá estávamos, aquilo fora quase um 
pressentimento de morte.” 

Quando voltou para Lira, padre Ambrosoli estava muito debili-
tado por nefrite aguda e ficou acamado. Padre Mário Marchetti e as 
irmãs, que cuidavam da doença do doutor, telefonaram várias vezes 
para conseguir um helicóptero do governo. O doente seria levado 
para Gulu, onde trabalhava o Dr. Corti, que tinha disponível um apa-
relho para hemodiálise. Padre Ambrosoli era contrário a essa terapia: 
“Não quero ser levado a Gulu. Sempre desejei morrer no meio de 
minha gente, que sempre amei”. Porém, aceitou a vontade do Supe-
rior: “Faça-se a vontade de Deus! Senhor, como queres! Faça-se a tua 
vontade!”.

As horas passavam, e do helicóptero de Entebe nenhuma notí-
cia. padre Ambrosoli piorava cada vez mais. Rezava com os padres 
e as irmãs presentes no quarto e continuava oferecendo sua vida a 
Deus: “Seja feita a tua vontade! A tua vontade!”.

Então, dom César Asili, bispo de Lira, pediu um outro helicóp-
tero. Estavam todos preocupados pela demora. Padre Ambrosoli, 
ainda muito lúcido, agradecia a todos pelo cuidado que estavam 
tendo para com ele. 

Aos confrades disse: “Eu gostaria de ser sepultado como um 
africano pobre, com um simples lençol, sem o caixão”.
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35

“Procure apresentar-se a Deus digno
   de aprovação, como trabalhador... 

que distribui com retidão 
a palavra da verdade”

 (2Tm 2, 15)

As lembranças

Bispos e padres ao redor do altar do Dr. Ambrosoli. Sobre o túmulo foi escrita a frase por ele repetida muitas vezes,como 
programa de sua vida: “Deus é Amor, e eu sou o servidor do povo que sofre”.

Ambrosio.indd   105 17/07/20   15:40



106

Próximo de morrer, padre Ambrosoli, às vezes, tinha mo-
mentos de desmaio. Imaginamos que, nesses instantes, perpassa-
vam rapidamente pela sua memória, como num filme, cenas de sua 
vida passada, desde quando frequentava o Cenáculo, onde sentiu-se 
chamado para anunciar Deus a seus colegas; lembrava-se do con-
vite do padre comboniano, na homilia daquele domingo: “A África 
precisa de você!”; recordava os sacrifícios para se adaptar às regras 
do noviciado de Gozzano, das inocentes brincadeiras dos noviços 
mais novos, da alegria de seus pais na sua primeira consagração 
a Deus, dos colegas de teologia em Venegono, de seus estudos na 
Inglaterra, de sua Ordenação Presbiteral no Duomo de Milão, por 
mão do cardeal João Batista Montini, futuro papa Paulo VI. 

Foi tudo muito bonito! 
Surgiam à memória de Ambrosoli as corridas de Venegono até 

o hospital de Tradate, como estagiário de medicina; lembrava-
-se da alegria de sua chegada a Kalongo, dos colaboradores e dos 
muitos colegas médicos italianos que vinham ajudá-lo nos exames 
laboratoriais. 

Foi tudo muito bom!
Lembrava, enfim, com amargura, também o seu “amado fra-

casso”, a saída dos doentes de Kalongo, os sofrimentos na traves-
sia, os guerrilheiros matando e as altas chamas devorando o hos-
pital, sua obra-prima...

Teria gostado de gritar para todos os seus colaboradores, para 
os negros, para os grandes e pequenos, as palavras do Mestre: 
“Amai-vos uns aos outros!”. Movia os lábios, mas a voz não lhe 
saía da garganta. Ninguém conseguiu ouvir suas últimas palavras 
de amor para todos. 

Mas não foi necessário que o gritasse com a voz: ele havia gri-
tado isso com toda a sua vida, por muitos anos, em Kalongo e por 
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toda parte, e o manifestava agora com a sua morte, sem barulho, 
sem convulsões, sem estertor. 

Virou seu olhar para a parede, seu rosto se iluminou como se 
visse alguém sorrindo para ele e o chamasse. Sim! Alguém veio 
buscá-lo, silenciosamente. 

Eram cerca de 14 horas da sexta-feira, 27 de março de 1987.
O helicóptero, com o Dr. Tocalli a bordo, pousava poucos mi-

nutos depois.
Quando o amigo Dr. Sacconi recebeu a notícia da morte de 

Ambrosoli, exclamou: “Agonizou e faleceu sem a presença de ne-
nhum médico. Ele que tem sido médico de todos!”

As pessoas, voltando do cemitério, diziam: “O missionário pa-
dre Ambrosoli tem sido um grande dom da Itália para a África, 
porque ninguém se afastou dele de mãos e de coração vazios”.

Uma camponesa quis resumir a vida e a atividade do santo dou-
tor com este comentário: “Morreu por amor a Deus e por amor à 
terra dos Acholi. Amou particularmente os de Kalongo. Ofereceu 
sua vida para ajudar enfermos, pobres e humildes, cristãos e não. 
Hoje, nós lhe agradecemos. E também somos gratos a Deus por 
tê-lo enviado aqui no meio de nós”. 

Ambrosoli foi conhecido como “O médico da caridade”.27 
“Doze anos depois da morte de Ambrosoli, o bispo de Gulu, 

John Baptist Odama, abre oficialmente em Kalongo o Processo 
de Canonização, pelo exemplo de heroica caridade e de humilde 
serviço ao próximo; um modelo de grande e entusiasta missioná-
rio comboniano do tempo moderno; um exemplo de sacerdote e 
médico que se realizou em sua intensa espiritualidade e esmerada 
experiência médica; um amável, cativante e convincente exemplo 
para que os jovens de hoje sigam, de todo o coração, a Cristo em 
sua própria vocação e estado de vida.”28 
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36

“O Senhor a protegerá, 
e ela será salva; ele a poupará, 

e ela será liberta” 
(Rm 12, 18. 21)

Uma cura 
“inexplicável” 

Dr. Giuseppe Ambrosoli a caminho da glorificação.
(Pintura de Cósimo Músio)
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O milagre obtido por intercessão do santo doutor Am-
brosoli, e que o fará declarar Beato, foi uma “cura extraordinária e 
inexplicável” realizada em favor de uma jovem mulher ugandesa. 
Assim, havia estabelecido uma comissão de médicos criada pela 
Congregação pela Causa de Santos, concluindo seu exame dos 
acontecimentos do ponto de vista clínico e científico. 

A miraculada chama-se Lúcia Lomokol. 
Na noite de 25 de outubro de 2008 (Lúcia tinha 20 anos), de-

pois de ter perdido o filho que carregava nas entranhas, ela esta-
va morrendo de septicemia no hospital de Matany, no norte de 
Uganda, para onde foi levada em condições extremas. 

Não havia mais recursos, era impossível salvá-la. 
O médico, Eric Dominic, italiano de Turim, colocou no tra-

vesseiro dela a imagem de padre Giuseppe Ambrosoli e pediu aos 
familiares que invocassem o “grande doutor”.

No dia seguinte, Lúcia estava melhor, perfeitamente curada. Na 
verdade, ninguém esperava que isso pudesse acontecer.29 

A vocação do padre Ambrosoli foi principalmente a de viver 
o mandamento da caridade e da libertação do africano de toda a 
opressão física e espiritual. “A alma possuída por Deus – escreve 
o jornalista G. Centore – inclina-se para o próximo com o mes-
mo delicado fervor, com a mesma poderosa generosidade de Deus 
que ama até a morte e depois dela”. A virtude do santo é enxergar 
Cristo no outro, pois o próprio Cristo afirma: “Tudo aquilo que 
fizestes ao último dos homens é a mim que o fizestes” (Mt 25, 40).

O Cristo de Ambrosoli é o povo negro da África: são milhares 
de negros que sofrem; são todos os negros do continente africano 
que imploram ajuda. Para libertar o negro oprimido, Ambroso-
li procurou cicatrizar as feridas físicas e espirituais, e pregou o 
Evangelho com a própria vida. 
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A Igreja e, sobretudo, a África lhe deverão muito, pois, pacifi-
camente, o santo doutor contagiou o mundo de bondade e sincera 
humanidade. 
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Pensamentos do médico missionário
Giuseppe Ambrosoli

(Fonte: Positio, de A. Baritussio)

Você encontrará aqui os pensamentos do padre Giuseppe, mas 
também a lembrança de alguns de seus gestos característicos que 
têm, em si mesmos, o sabor da simplicidade e imediatismo do 
Evangelho. 

Você notará, na escola de padre Giuseppe, que não são as coisas 
grandes e vistosas que tornam um homem ou uma mulher gran-
des, mas apenas a espontaneidade e a verdade de seus gestos, que 
surgem dessa única fonte, que é a caridade de Cristo.

Essa fonte única, padre Giuseppe procurou na solidão de Ka-
longo; nessa única fonte de caridade, ele bebeu e se tornou uma 
fonte de vida para aqueles que o conheciam. Padre Giuseppe não 
fez nada para ser reconhecido, estimado, aplaudido, mas ninguém 
o esqueceu: com aquele seu sorriso característico, como dizia um 
amigo eletricista, ele nos insinuou sem palavras que tinha Deus 
em seu coração.

Nós escolhemos apenas alguns temas. Estamos cientes de que 
outros podem ser escolhidos e que podem até ser formulados de 
maneira diferente. Listamos a seguir, confiantes de que os títulos 
de cada edição ajudarão a tornar o título principal concreto.

1. Testemunhas do Evangelho
2. Missão de evangelização
3. Humildade
4. Radicalidade evangélica
5. Abraçar sempre um horizonte
6. A luz da fé
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7. Oração
8. Maria, mulher transfigurada
9. O Outro (o total de Jesus)

Um aviso: não leia esses pensamentos para encher sua cabeça de 
ideias novas e bonitas ou esperar quem sabe quais notícias. Sou sim-
plesmente uma mão amiga que o encoraja e aperta para que você 
também possa ser uma testemunha que, em sua vida, se preocupa 
em amar, apenas para lembrá-lo da bondade do Senhor e de ser hu-
milde, e para poder apoiar os que estão em dificuldade. Assim como 
em Emaús, onde os dois discípulos perceberam que o Outro estava 
caminhando entre eles. Assim como nós, hoje, podemos continuar 
acreditando que ele caminha conosco pelos caminhos do mundo.
 
1. TESTEMUNHAS DO EVANGELHO 

Santidade, pré-requisito para sermos evangelizadores
Para ser apóstolo é preciso ser santo. Não basta que outros me 

chamem de democrata-cristão; eles devem sentir a influência do 
Jesus que eu carrego comigo; eles devem sentir que em mim existe 
uma vida sobrenatural expansiva que irradia por sua natureza. Ó 
Senhor, ajuda-me a ser apóstolo, a colocar este ideal como o propó-
sito da minha vida. 

(Exercícios Espirituais - Galliano, 3 de novembro de 1947).

Cuidar da alma e dos corpos
Aqui tivemos meses de trabalho intenso. Minha correspondên-

cia está em uma lista de pendências assustadora. Eu literalmente 
não sei como. Mas sempre agradeço ao Senhor que o trabalho seja 
muito, porque estamos aqui precisamente para isso, e é através do 
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trabalho médico que podemos alcançar a alma de muitas pessoas 
doentes... Nesses países, o cuidado pastoral quase sempre passa 
pelo corpo.

(Carta a Piergiorgio Trevisan - Kalongo, 25 de novembro de 1981)

Pronto para servir sem querer aparecer
Ambrosoli estava sempre atento ao ajudar os doentes, sempre 

cuidadoso no cumprimento das diversas tarefas, sem ser notado 
para compensar as omissões dos outros... Ele estava sempre pron-
to para servir a todos, mostrando precisar de todos, e também 
sempre pronto para piadas e ironias.

(Dr. Luciano Terruzzi, assistente no hospital de Como -  
O jovem médico Giuseppe Ambrosoli - 1949)

Em nossa cela: mesinha e genuflexório 
O genuflexório é para a oração, para a vida interior e, aci-

ma de tudo, para a meditação. Esta última, fundamental para a 
vida do padre. A mesinha é muito importante para o sacerdote. 
Estudar para o padre é uma virtude indispensável. O estudo 
torna a meditação mais penetrante, mais profunda e isso a tor-
na mais espiritual, mais direcionada ao bem das almas e mais 
fácil de estudar.

(Retiro pessoal - Verona, 22 de novembro de 1951)

O que é necessário aprender
Agora penso em todos vocês ocupados no estudo (Giulio No-

seda, Settimo Zanello e Mario Brusa, os “cenacolinos” que entra-
ram nos Guanellianos, ndr): mas não se preocupem muito com 
isso; com o tempo, tudo ficará na sua cabeça e muitas coisas serão 
aprendidas, mas vocês não devem ter pressa demais. Acima de 
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tudo, preocupem-se com o que vocês precisarão amanhã em sua 
vida como apóstolos.

(Carta a Giulio Noseda - Gozzano, 25 de fevereiro de 1952)

O trampolim para a vida real
Para nós, “cenacolinos”, que recentemente entramos no cami-

nho do Senhor, esta Quaresma deve ser muito importante, a Qua-
resma de nossa verdadeira conversão ao coração e à mentalidade 
de Jesus Cristo crucificado. Sempre nos encontraremos em Jesus, 
e, juntos, o acompanharemos ao Calvário! Coragem, irmãos. O 
Calvário será para ele e para nós o trampolim que nos lançará 
na ressurreição! Orem por mim; porque sou rápido no falar, mas 
mais lento que um caracol preguiçoso.

(Carta a Giulio Noseda - Gozzano, Quarta-feira de Cinzas,  
27 de fevereiro de 1952)

Bondade e ternura: sabor de Evangelho 
A primeira pessoa que veio ao meu encontro foi o padre Giu-

seppe, me deu um aperto de mão, me deu as boas-vindas, e trouxe 
minhas malas para o meu quarto. Para mim, um pouco caipira e 
séria, a delicadeza e a bondade dele me surpreenderam. Com o 
tempo, entendi que tudo não era forma, mas substância, porque 
ele via no outro (em qualquer outro) um filho de Deus redimido 
por Cristo. Ele tinha muitas finuras ao lidar com os outros. Por 
exemplo, se alguém estava com malária, à noite ele se levantava, 
preparava um suco de laranja e o levava para a casa do paciente. 

(Emilia Francesca Susani, técnica de laboratório -  
Kalongo, janeiro de 1981).

Compreensão: um limite que se torna virtude 
Naquela época eu estava fumando. Uma vez, passando pela 
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minha casa, minha mãe lhe disse, referindo-se a mim: “Diga-lhe 
para parar de fumar”. Ele respondeu: “Coitadinha, ela não tem 
mais nada”, mas me trouxe uma caixa de cigarros. 

(Emilia Francesca Susani, técnica de laboratório -  
Kalongo, janeiro de 1981). 

A multidão do apóstolo 
No funeral dele, ao qual participei, uma imensa multidão saiu 

do mato, desafiando os guerrilheiros e os soldados; aquela multi-
dão que ele havia curado: leprosos, coxos, cegos, crianças, mulhe-
res e idosos. A mesma multidão que seguiu Jesus. 

(Emilia Francesca Susani, técnica de laboratório -  
Lira, 27 de março de 1987).

Saber sorrir 
Para quem, ao contar proezas, dizia “modéstia à parte”, padre 

Giuseppe costumava acrescentar, sorrindo: “Pobre modéstia que 
sempre é posta de lado!”.

(Padre Rafael Di Bari - Kalongo, 1956-1964) 

Perfeição que coexiste com imperfeições 
Não nos tornamos santos por realizarmos operações di-

fíceis, com poucos meios e com perfeição, nem por sermos 
missionários, mas porque dentro de nós houve um grande es-
forço para colocar o Evangelho em prática. Para mim, padre 
Giuseppe conseguiu fazer isso, colocou o Evangelho em prá-
tica sendo médico, sacerdote e missionário. Sempre tenho em 
mente uma de suas frases: “Tente fazer as coisas perfeitamente, 
mas se elas forem bem, não as desfaça para aperfeiçoá-las, você 
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as arruinaria; fique satisfeita por tê-las feito bem. Mas sempre 
busque a perfeição”.

(Irmã Enrica Galimberti, instrumentista e enfermeira chefe - 
Kalongo, 1971-1979) 

O caminho do Evangelho 
“Quando não souber qual o caminho a escolher, escolha sem-

pre o que lhe custa mais: é o caminho certo.”
 (A seu filho espiritual, Dr. Luciano Tacconi -  

Kalongo, 1978-1987) 

2. MISSÃO EVANGELIZADORA 

Sacrifício e apostolado: complete os sofrimentos de Cristo. O 
sacrifício pelo apostolado é indispensável. O efeito do nosso apos-
tolado dependerá do sacrifício. Até agora eu me esquivei. Mas 
agora eu tenho que mudar, ó Jesus, é necessário. Vou pegar minha 
cruz e seguir você. Venha me encontrar com sua graça, para que 
os bons pensamentos possam ser melhores. 

(Exercícios Espirituais, 1946-1948 -  
Galliano, 1º de novembro de 1946) 

As predileções 
Jesus tinha quatro predileções: os pobres, os pecadores, os fi-

lhos e a família. Eu também devo amar os pobres, não ter medo 
de estar com eles, devo me colocar no plano deles e dar-lhes uma 
boa palavra. Para mim, o apostolado deve ser não apenas para o 
meio ambiente, mas também para as classes sociais mais baixas, 
para os pobres, independentemente de serem trabalhadores e não 
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estudantes. No apostolado é necessário colocar-me entre os po-
bres com humildade, fazer-me gostar deles, no nível deles, amá-
-los, interessar-me por eles. 

(Exercícios Espirituais - Galliano, 3 de novembro de 1947).

Os pecadores
Nunca os considere de cima para baixo, mas irmãos. Eles têm 

direito a toda a minha caridade. Jesus se aproximou dos pecadores 
com amor. Devo viver a caridade de Cristo em todos os momen-
tos e em todos os ambientes em que me encontro.

(Exercícios Espirituais - Galliano, 3 de novembro de 1947)

As crianças
O amor de Jesus foi especialmente voltado para as crianças. 

O apostolado que posso fazer pelos pequenos é ótimo. Devo de-
dicar-me a eles na minha paróquia, fazê-los conhecer a verdade, 
protegê-los contra o mal. Fazê-los melhores. Devo orientar para 
Jesus a fonte desse grande amor. Eu tenho que ver Jesus em cada 
um deles, eu tenho que amá-los por Jesus.

(Exercícios Espirituais - Galliano, 3 de novembro de 1947)

A família
O Senhor sempre foi tocado por um pai que chorava. Ame a fa-

mília. Vamos pensar na família cristã. Muitas famílias cristãs são ne-
cessárias na sociedade. É necessário cristianizar novamente a família.

(Exercícios Espirituais - Galliano, 3 de novembro de 1947)

Identidade profissional e clareza de objetivos
Meu desejo é tornar minha profissão disponível para o benefí-

cio das missões. Eu venho aqui para perguntar duas coisas: se no 
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seu instituto missionário é possível que um médico se torne sacer-
dote e, uma vez consagrado, é certo que ele irá para uma missão a 
fim de praticar a dupla profissão de padre e de médico.

(Depoimento de padre Simone Zanoner sobre as palavras do 
jovem Ambrosoli - Rebbio (Como), julho-agosto de 1949).

A história nas mãos de Deus
Há tudo para reconstruir e não sabemos como será o futuro. 

Felizmente, sempre será como Deus o desejar para nós e, portan-
to, para o nosso melhor. 

A História nas mãos de Deus. Há tudo para esperar em Deus 
Todas essas revoltas nos ajudam a sentir toda a nossa fraqueza, a 
nulidade de nossa segurança humana e, portanto, a entender que 
somente em Deus devemos colocar nossas esperanças. 

(Carta aos amigos da Cáritas - Kalongo, 1o de maio de 1986). 
 

Exercício da verdade
O louvor não nos adiciona nem uma migalha do que somos, 

mas somos apenas o que somos diante de Deus. Em caso de 
louvor, quero usar um sistema duplo. Internamente, fazer atos 
de humildade diante de Deus que conhece bem o meu nada. 
Externamente, faço isso quase sem prestar atenção e o mais 
rápido possível com uma frase humorística, ou algo assim, jo-
gando tudo em ridículo, para que ninguém se lembre dos elo-
gios anteriores. 

(Diário Espiritual)

Exercício da totalidade
Eu sou tudo de Deus, nada de mim. Eu sou tudo de Deus, 

nada sobre mim. Eu sou tudo por Deus, nada para mim. Santa 
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Margarida M. Alacoque escreveu essas palavras com sangue no 
final de um curso de SS. Exercícios antes dos votos solenes. Eu 
tenho que resolver o problema da vida de maneira totalitária e 
completa. Tudo é de Deus, Deus é meu criador e de todas as 
coisas. Se tudo é de Deus, Deus é tudo. Se nada é de mim, então 
eu não sou nada. Todo mundo tem o direito de ser reconhecido 
pelo que ele é e, antes de tudo, por Deus: dar adoração, home-
nagem, gratidão, amor a Deus. De mim eu não sou nada (nem 
um pouco). Se eu tenho vida de maneira totalitária e completa, 
tudo é de Deus, Deus meu criador e de todas as coisas. Se eu 
tenho habilidades, essas qualidades não são apenas minhas e 
não posso me gabar delas.  

(Exercícios Espirituais - Varese, 3 de dezembro de 1950)

Não pessimismo nem autossuficiência
Sem humildade, não se pode dar um passo adiante. Com 

orgulho, só se retrocede, e o homem é capaz apenas de fazer 
o mal. O próprio homem é apenas o ressonador dos dons de 
Deus, não o pessimismo, nem a autossuficiência, nem o orgu-
lho, mas a humildade e o único reconhecimento do que temos 
de Deus.

(Exercícios Espirituais - Gozzano, 7 de fevereiro de 1952)

Ame o sacrifício oculto
No futuro, que eu ame o sacrifício e sempre queira me sa-

crificar com essa grande intenção de salvação das almas. Eu 
sei como é fácil sacrificar-se quando todos nos veem. Senhor, 
ensina-me a amar o sacrifício oculto, sem amor próprio, feito 
apenas para você.

(Exercícios Espirituais - Gozzano, 7 de fevereiro de 1952)
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Sempre depois dos outros
No refeitório, padre Giuseppe sempre se serve depois dos ou-

tros, e se tiver de fazê-lo antes de algum retardatário, ele toma 
a pior parte, ou toma menos comida para não limitá-la àqueles 
que ainda não se serviram. Enquanto ele está comendo, sempre 
olha se algo está faltando a quem lhe está perto, nesse caso, com 
humildade se levanta para pegar uma colher ou um prato limpo 
para essa pessoa.

(Memórias do padre Palmiro Donini - Kalongo, 1965-2004)

É Deus quem faz, eu sou ignorante!
Na cirurgia, ele costumava dizer: “É Deus quem faz, eu sou 

ignorante”. Para ele, em um número ilimitado de casos, quando o 
doente já estava recuperado, ele dizia: “Não é meu mérito, mas a 
graça de Deus”.  

(Irmã Romilde Spinato - Kalongo, 1965-1988)

Estimar os outros mais do que você 
Em sua humildade, ele estimava todos mais que ele e nunca se 

colocou na posição de mestre. 
(Padre Aldo Marchesini - Kalongo, 1970-1971)

O padre Piercarlo Contini afirmou: “Ambrosoli não conside-
rava sua pessoa importante, mas escolhia sempre o último lugar”.

Humildade e ironia 
Quando foi anunciado que ele havia recebido o prêmio “Doctor’s 

Mission”, pela Fundação Carlo Erba, em 1963, diz-se que, sem in-
terromper o jogo de xadrez que estava jogando, ele respondeu: 

“Palhaços! É melhor eles enviarem algo para o hospital”. 
Aqui está uma confirmação excepcional da humildade de pa-
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dre Ambrosoli.  O padre Stelvio Benetazzo diz que, um dia, o co-
mandante das prisões de Gulu, Erkirapa, acompanhou sua esposa 
a Kalongo para tratamento médico. Ele chegou cedo ao dispen-
sário para estar entre os primeiros da lista de espera. Ocupou seu 
lugar nos bancos, entre muitas mulheres e homens doentes. A cer-
ta altura, um europeu de jaleco branco entrou e começou a cum-
primentar todos os presentes, sorrindo com as crianças sentadas 
nos braços de suas mães. Depois de receber todos os presentes, ele 
entrou em um quartinho ao lado. 

“Na minha opinião – diz o comandante –, pensei que ele era 
um enfermeiro ou um médico qualquer. Aquele homem tão sim-
ples e de baixo escalão não poderia ser o grande médico que eu 
havia idealizado em minha mente. Depois de uma hora, eu ainda 
estava lá esperando pelo “grande médico”. Aproximei-me da freira 
de plantão e perguntei quando o médico chegaria... “Mas o dou-
tor Ambrosoli já chegou – respondeu a freira –, e você também 
o viu. Está dentro desse quartinho”. Duvidoso, pedi confirmação 
às pessoas sentadas ao meu lado. Então aquele homem tão gentil, 
tão sereno, tão humilde e amigo de todos, era o “grande médico”..., 
cujo nome está nos lábios de todos e que restaurou a saúde e a 
alegria de viver para muitas milhares de pessoas...”. 

A estima de padre Giuseppe pelos enfermeiros 
Irmã Pierina Bodei garante que padre Giuseppe também ou-

via o parecer das enfermeiras sobre o diagnóstico dos pacientes. 
Ele não demonstrava o menor ressentimento, mesmo quando a 
sra. Eletta, a Fundadora do hospital Kalongo, dada sua grande ex-
periência como enfermeira, se atrevia a dizer ao jovem médico: 
“Doutor, dê imediatamente uma olhada no pequeno que está com 
pneumonia”, ou “Veja aquele paciente que tem tétano”. O padre 
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Giuseppe poderia ter respondido: “Com licença, irmã, eu sou o 
médico”. Em vez disso, ele respondia sorrindo: “Sim, irmã!”. 

Sua humildade mudava tua vida 
A esse propósito, o Dr. Gian Franco Orecchioni escreve: “É di-

fícil falar de uma pessoa tão tímida, tão respeitosa com os outros, 
como o padre Ambrosoli, que nunca se exibiu, que nunca apare-
ceu em primeiro plano. Era a pedra angular, mas não era vista. Ele 
entrava em tua vida, mudava tua vida, ensinava-te a viver para um 
grande ideal”. 

3. RADICALIDADE EVANGÉLICA

Proximidade com Cristo, critério do valor de uma ação
“Para nós, jovens que, graças a Jesus, temos uma certa formação 

cristã, o campo mais proveitoso onde podemos e devemos traba-
lhar é a Ação Católica. O único trabalho em que tudo seriamente 
tem um propósito espiritual. E, por esse motivo, é o trabalho mais 
precioso, porque nosso trabalho, nosso valioso tempo que dedica-
mos à Ação Católica, tem em todos os momentos uma finalidade 
sobrenatural. E não há perigo de nos perdermos em coisas vãs, 
porque esse trabalho nos aproxima cada vez mais dele, o Cristo!”

(Carta a Virgilio Somaini - Ronago, 21 de novembro de 1946)

Amor em Cristo e amizade
Querido, eu desejei muito escrever para você nos últi-

mos dias, mas foi impossível por causa dos exames. O dia 
do Congresso de Como foi muito feliz para o nosso encontro. 
Por isso, devemos ser sinceramente gratos ao Senhor. E espe-
ro que disso floresçam em breve as flores de nossa alegre co-
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laboração, os frutos de nossa obra na vinha do Senhor, que 
é a mais bela: a alegria de uma amizade perfeita fundada na  
caridade de Cristo, que os primeiros cristãos nos ensinaram he-
roicamente muito bem. 

(Carta a Virgilio Somaini - Ronago, 21 de novembro de 1946) 

Trabalhando para o Senhor: finalidade de nossas ações 
Precisamos sentir a necessidade de trabalhar mais para o Se-

nhor, porque é isso que importa em nossa vida: todo o resto é 
temporário, não é nada, quando não é prejudicial. 

(Carta a Virgilio Somaini - Ronago, 27 de dezembro de 1946) 

Talentos recebidos e partilhados 
Sou eu quem deve tremer, primeiro pensando nos meus talen-

tos, que (mesmo que poucos) eu os deixo ocultos no buraco e dos 
quais terei que dar conta exata Àquele que é infinita misericórdia, 
mas é também justiça. Caro Gino, oremos juntos e oremos muito, 
muito, para que o Senhor edifique suas obras sobre a ruína de nos-
sas misérias e com sua graça. Devemos nos sentir como irmãos, na 
vida de nosso Cenáculo, em nossa vida que deve ser de apostolado, 
de bem. A parábola de hoje das virgens tolas deve nos fazer pensar 
muito e... decidir! 

(Carta a Virgilio Somaini - Milão, 30 de abril de 1947) 

A beleza do apostolado 
Gostaria de falar com você sobre nosso dever no apostolado, a 

necessidade de nossa ação pelas almas que o Senhor colocou per-
to de nós, a beleza do nosso ideal na Ação Católica, o amor por Je-
sus que deve nos levar a essa ação, das alegrias que os obreiros do 
Senhor encontram no apostolado, nesse nosso serviço voluntário 
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que terá muito peso na balança no dia do julgamento, se o cum-
prirmos com dedicação, abnegadamente, com amor verdadeiro, 
apenas para mostrar a Jesus o nosso amor...

(Carta a V. Somaini - Ronago, 11 de junho de 1947)

O desafio do apostolado
O apostolado na Ação Católica, querido Gino, não dá honras, 

não faz carreira, não oferece benefícios materiais, não dá reconhe-
cimento externo, não provoca recompensas terrenas dos homens, 
é verdade, e esse pensamento pode ser terrível, no momento da 
provação, da crise, do desespero. Bem, no raciocínio sereno, à luz 
da Graça, é, precisamente, esse pensamento que nos dá conforto, 
que nos faz abraçar nosso ideal com maior entusiasmo, que nos faz 
amar mais nosso apostolado, que nos faz apreciá-lo e desejá-lo e 
faz-nos sentir com todo o seu fascínio. Se não fosse assim, no fim 
da vida, o Senhor nos diria: “Você já recebeu sua recompensa”. Se 
trabalharmos para o apostolado, apenas para o Senhor, longe de 
qualquer desejo de recompensa terrena, isso certamente não acon-
tecerá, mas, sim, será o contrário. É por isso que vejo no apostolado 
na Ação Católica a melhor atividade, a mais proveitosa para a glória 
de Deus e para o nosso bem. 

(Carta a V. Somaini - Ronago, 15 de maio de 1947)

Formas de apostolado e forma suprema 
Devo entender que o apostolado não é apenas quando faço 

propaganda, mas que em todo o momento posso fazer o apos-
tolado. Acima de tudo, preciso me acostumar ao apostolado 
da oração e do sofrimento: não são formas notáveis, mas que 
produzem muito! O apostolado na família é muito importante, 
e devo me dedicar com muita decisão, banindo o desrespeito 
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humano. Apostolado do meio ambiente: na escola, no hospital. 
Não basta que outros me chamem de democrata cristão, eles de-
vem sentir a influência de Jesus que eu carrego comigo, eles de-
vem sentir que em mim há uma vida sobrenatural expansiva que 
irradia por sua natureza. 

(Exercícios Espirituais - Galliano, 3 de novembro de 1947) 

A sacralidade das coisas simples 
Na frente de um pedaço de pão, que estava prestes a ser joga-

do fora, o padre Giuseppe interveio, pegou-o e, colocando-o na 
despensa, disse: “Pão é uma coisa sagrada, nunca jogue pão”. Que 
lição, nunca esquecida...! 

(Memória do pintor Carlo Farioli) 

A autenticidade das coisas simples 
A um convite para jantar que meus parentes lhe dirigiram, 

quando passou rapidamente por minha casa, Ambrosoli respon-
deu: “Se vocês me derem o que vocês comem, eu vou de bom gra-
do e voltarei também outras vezes; se vocês me derem algo espe-
cial, não me verão nunca mais”.

(Recordação de padre Luigi Gabaglio -  
Kalongo, 1977, e Arua, 1987)

4. TER SEMPRE UM IDEAL  

- Assumir os compromissos de graça 
Não há vistos de permanência para missionários, padres, ir-

mãos, médicos, enfermeiros, professores... Expulsão de cerca de 
cinquenta missionários e também a perda de nossa freira, anes-
tesista e laboratorista. Dos nossos sete hospitais, dois estão fe-
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chados devido à falta de médicos (ou seja, funcionam apenas 
como dispensários e maternidades onde os enfermeiros fazem o 
que podem). Com tudo isso, continuamos dispostos a trabalhar 
até o último dia, sabendo que essas pessoas ainda precisam mui-
to de nós. Como não estamos trabalhando para os nossos inte-
resses, continuamos esperando a Providência vir para consertar 
as coisas. Portanto, pelo mesmo princípio, estamos continuando 
as construções.

(Missionário Cáritas S. Vincenzo de Paoli - Kalongo, 
4 de março de 1973) 

Oferecer sempre uma luz 
Em 29 de janeiro de 1986, Kampala cai. Oficiais do governo 

ocupam o norte de Uganda. O futuro, humanamente falando, é 
muito sombrio, pois não há possibilidade de um acordo pacífico 
entre as partes. Acima de tudo, lamentamos o sofrimento do nos-
so povo. Nós, apenas, temos de ficar aqui para ajudar todos aque-
les que podemos, orando ao Senhor para que ilumine os corações 
e os tornem humildes, induzindo-os a encontrar uma solução pa-
cífica para os problemas político-militares. 

(Circular sobre os eventos de 1986 - Kalongo, 
25 de novembro de 1986) 

Uma oportunidade para amadurecer 
Com grande “desgosto”, tivemos de abandonar Kalongo. Mas o 

Senhor é grande e nos deu a força para aceitar tudo de sua mão. 
De fato, essa é uma oportunidade maravilhosa de crescer e ama-
durecer espiritualmente e de desapegar-se de muitas coisas terre-
nas. Então, agradecemos tudo isso ao Senhor!  

(Carta a Mario Mazzoleni - Kampala, 9 de março de 1987)
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Nas dificuldades, uma única resposta: amar mais
Foi difícil, mas o Senhor me deu força. Isso também pode ser-

vir para crescer em seu amor e amadurecer espiritualmente. O 
que Deus quer nunca é demais!

(Carta à Irmã Enrica Galimberti - Lira, 22 de março de 1987)

As dificuldades são o teste decisivo para descobrir os verdadei-
ros interesses

Também este nosso trabalho, neste momento difícil, irá 
para a glória de Deus, e parece-me que este é o momento certo 
para mostrar que não estamos trabalhando para os nossos in-
teresses. [...] 

Parece-me que este momento, mais do que pedir ajuda finan-
ceira, é para pedir ajuda espiritual, para que o bom Deus salve o 
cristianismo ugandês. Para nós, em nossas visões humanas, pa-
rece que isso está relacionado à salvação de nossas missões, mas 
devemos pedir a Deus que Ele busque o que é verdadeiramente 
melhor, de acordo com suas visões. De qualquer forma, nos sen-
timos mais do que nunca nas mãos de Deus e seguimos em frente 
como se nada tivesse acontecido, tentando purificar nossa inten-
ção e, apesar de tudo, encontrar em Deus a força para continuar-
mos com serenidade.

(Carta aos amigos da Cáritas de Bolonha - Kalongo,  
4 de março de 1973)

 
Olhar para mais alto 

Espero que tudo termine rapidamente, para que possamos co-
meçar a reconstruir e trabalhar. Infelizmente, o mais difícil será 
o ferimento da consciência de muitos. Até agora, conhecemos 
um padre africano e três padres combonianos mortos em nossas 
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áreas. Infelizmente, sabemos apenas que em muitos lugares eles 
estão vivos, mas não sabemos o quanto sofreram e o quanto per-
deram. Sabemos apenas que as missões de Lira e Moroto foram 
completamente roubadas de tudo. Precisamos olhar para o alto e 
agradecer a Deus por ainda estarmos vivos, prontos para retomar 
o trabalho, possivelmente com um espírito melhor, concentran-
do-nos acima de tudo no bem integral dessas pessoas, que senti-
ram que estávamos perto delas nesse período.

 (Carta aos amigos da Cáritas de Bolonha -  
Kalongo, 27/05/ de 1979) 

É tempo de resistir até o fim 
Quando os rebeldes perceberam que a sua Frente havia sido der-

rotada, eles se reuniram ameaçadoramente defronte ao portão do 
hospital. Eles queriam pegar as esposas dos soldados do governo 
e o povo do sul que se refugiaram no hospital para matá-las e, as-
sim, vingarem a derrota sofrida. O padre Giuseppe não teve medo 
de ficar na frente do portão e impedir que os rebeldes entrassem. 
“Você não entra aqui. Se você quiser, me mate, mas não entre aqui.” 
Os rebeldes, confrontados com tanta coragem e com pouco tempo 
para fugir, abandonaram seu desejo maligno de vingança. 

(Memória do padre Ponziano Velluto, 1986-1987 - Kalongo 1987)

5. A LUZ DA FÉ 

Um olhar de fé: formar-se dentro
Hoje, no feliz e pacífico dia de estudo e meditação, mas tam-

bém de alegria e celebração, o dia do Cenáculo, senti tanto a sua 
falta. [...] senti, em poucas palavras, o medo de que você falhe em 
nossa união íntima e espiritual, união com Cristo, nosso irmão e 
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professor. [...] o Afro me disse que você está estudando para uma 
prova. Eu sei o que significa ter exames, porque eu também te-
nho um na próxima semana. Até os exames são um meio de dar 
glória a Deus e, acima de tudo, é com esse objetivo que devemos 
aspirar ao sucesso também. Mas que bom seria, caro Gino, tentar 
dar glória a Deus em um exame quando, por isso, perdemos horas 
preciosas para a nossa formação, horas preciosas para o revigora-
mento de nossa vida interior? Por favor, sinta comigo esse pensa-
mento, em sua clara simplicidade.

(Carta a Virginio Somaini - Ronago, 15 de maio de 1947)

A presença que não abandona 
É realmente verdade que na dor e nos momentos de desespe-

ro sentimos o valor da nossa fé. Quando todos nos abandonam, 
quando todos os nossos ideais humanos e materiais caem, quando 
todas as nossas esperanças e ilusões caem, quando, em conclusão, 
nos sentimos sozinhos; então somente nossa fé nos conforta, está 
perto de nos fazer entender que tudo acontece pela vontade de 
Deus, nos fazendo sentir, até com dor, toda a alegria de fazer a 
vontade do Pai.

(Carta ao amigo Renzo Corti - Uitikon, 27 de janeiro de 1944)

Conhecer a vontade de Deus
Deixe-me conhecer tua vontade, Senhor. A coisa mais impor-

tante da minha vida é fazer tua vontade. Tira de mim, ó Senhor, 
todo o apego à matéria que pertence ao mundo. Fala ao meu co-
ração e faça-me entender e seguir tua voz. Meu objetivo é dar-lhe 
glória, Senhor! Foi por isso que fui criado, por isso estou aqui na 
terra. Se não chego a essa finalidade, estou jogando fora o tempo. 
Não faz sentido estudar, fazer exames, trabalhar, correr, lutar, me-
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xer, viver. E eu te dou glória, só isso e tudo, fazendo a tua vontade. 
Ó Senhor, faça-me conhecer tua vontade, para que eu escolha um 
caminho na vida, que deve ser o teu caminho, aquele que Tu que-
res de mim, que Tu me fixaste para sempre.

(Exercícios Espirituais - Galliano, 1º de novembro de 1946).

Seguir a vontade de Deus
Luz, ó Senhor, luz para eu ver! Dá-me a força, ó Senhor, a força 

e a coragem de seguir qualquer uma de tuas vontades, ou seja, de 
qualquer maneira que tua vontade escolher para mim. Ó Senhor, 
devo seguir o teu caminho, o que Tu queres de mim, porque só 
assim eu poderei dar-Te glória. De fato, só assim eu terei todas as 
graças para fazer o bem que Tu queres de mim, ou seja, alcançar a 
santidade que Tu estabeleceste para mim. Só assim poderei fazer 
todo o bem às almas que Tu trarás para perto de mim.

(Exercícios Espirituais - Galliano, 1º de novembro de 1946)

Transformar-me em Jesus
Sou um sacerdote inteiro de Jesus e Maria. Tenho de pensar na 

responsabilidade que o sacerdócio me traz. Recebemos grande dig-
nidade, a alma passa por uma profunda transformação e o Espírito 
Santo, com seus dons, traz disposições especiais para o exercício 
da virtude. Tudo isso deve trazer um impulso para a santidade em 
mim. Assim como o pão se deixa transformar em Jesus, também 
devemos nos transformar um pouco de cada vez em Jesus.

(Pensamentos por ocasião da ordenação sacerdotal -  
Milão, 17 de dezembro de 1955)

Eucaristia, ponto central 
A Eucaristia para o padre é o centro de toda a vida. Todas as 
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manhãs, Jesus repetirá a encarnação em minhas mãos. Eu tenho 
de desenvolver minha vida no sentido eucarístico. Colocar Jesus 
em meu coração pela manhã e nunca o deixar o dia inteiro. Viver 
a vida segundo a Eucaristia recebida ou para receber.

(Pensamentos por ocasião da ordenação sacerdotal -  
Milão, 17 de dezembro de 1955)

 
Escutar a palavra de Deus sem se defender 

Devo continuar no esforço de viver a presença de Jesus em meu 
coração e frequentemente me perguntar o que Ele faria em meu lu-
gar. Fiquei impressionado com o pensamento de ouvir a palavra de 
Deus sem defender-me e conversar com Jesus no tabernáculo sem 
defender-me. Portanto, não devo me defender com tantas descul-
pas se minha vida for diferente da palavra de Deus, e não falar com 
Jesus impondo meu ponto de vista mesquinho e humano. 

(Exercícios Espirituais - Gulu, 9 a 15 de janeiro de 1981) 

Confiança na Providência 
Em tempos de dificuldades, incerteza, desacordo, violência, a ação 

pastoral também se torna mais difícil e menos eficaz. Precisamos 
confiar na Providência e continuar como se nada tivesse acontecido. 

(Carta a dom Antonio Fraquelli - 18 de maio de 1982) 

Aceitar a doença como uma graça 
O melhor é estar preparado para ver a vontade de Deus em 

todas essas coisas: mesmo a inatividade forçada, vista do alto, não 
tem nada triste, e o período da doença é certamente um período 
de graça. 

(Carta à Cáritas de Bolonha - Kalongo,  
28 de setembro de 1982)
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“O fracasso amado” 
Eu tive de ficar dez dias no hospital para todos os exames. Eu 

preciso desse tempo para pensar, orar e também aceitar o dom 
da doença das mãos de Deus. É um pouco “o fracasso amado” 
(pelo amor de Deus), de Charles de Foucauld. É certamente mais 
fácil dizê-lo em palavras, e por isso peço uma oração, para que 
verdadeiramente possa aceitar tudo agradecendo ao Senhor pre-
cisamente pelo que é contrário à nossa vontade. 

(Carta à Cáritas de Bolonha - Ronago, 31 de janeiro de 1983) 

Sempre disposto à vontade de Deus 
Os exames... são piores que melhores. Significa que eu também 

devo aceitar isso da mão do Senhor, que me faz entender que é Ele 
quem decide e ordena. Eu tento fazer a oração de abandono de 
Charles de Foucauld. Mas não se iluda, porque eu sou o pecador 
de sempre. Que eu esteja sempre disposto à vontade de Deus. 

(Carta ao padre Guido Miotti - Ronago, 17 de março de 1983) 

O bonito que é bom 
Estou indo bem o suficiente, mas não sou mais o mesmo de 

antes. De vez em quando alguma coisa negativa pula em mim. No 
mês passado, passei duas semanas na cama por uma ciática que 
não conseguia suportar. Agora estou melhor e estou voltando ao 
trabalho. De qualquer forma, será o que Deus quer e isso é sempre 
uma coisa bonita. 

(Carta a irmã Domenis - 17 de agosto de 1984)
 
O mais importante 

Acima de tudo, obrigado por continuar orando. O Senhor 
me ajudou muito nesse período. Começo a entender que o mais 
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importante é fazer a vontade dele. O resto não é nada. Quanto 
tempo perdemos em coisas inúteis na vida! Eu retomei minha 
vida, em um ritmo mais calmo. Estou aqui há seis meses. Fiquei 
doente mais três vezes (por uma semana). Também no Natal eu 
estava de cama, mas agora estou curado e espero poder continu-
ar, se Jesus o desejar. 

(Carta à irmã Anna Fumagalli - 30 de dezembro de 1983) 

Nossos limites e sofrimentos
Certamente, se olharmos para nossos pequenos problemas 

com o olhar de Cristo, eles não nos preocupam mais, mas se tor-
nam uma fonte de apostolado e martírio. 

(Carta à irmã Santina Pelizzari - 19 de agosto de 1986) 

Saber agradecer comovidos
Aqui tivemos uma grande festa para o 50º aniversário da 

fundação da missão, de 29 de junho a 1o de julho. Em 29 de ju-
nho, grande massa ao ar livre, com 565 crismas; no mesmo dia, 
65 casamentos e, em 1º de julho, uma grande concelebração de 
mais de duas horas, com três bispos e vinte padres na praça da 
igreja, e à tarde uma festa recreativa com danças, canções etc. 
coreográficas populares. Tudo correu bem, principalmente no 
lado religioso. Foi feita uma tentativa de fazer os cristãos sen-
tirem gratidão a Deus pelo dom da fé. É certamente bonito e 
reconfortante notar a mudança que ocorreu na população nes-
ses 50 anos, desde o primeiro anúncio da mensagem cristã. Foi 
realmente emocionante ver todas essas pessoas, não ricas, mas 
alegres, em oração entusiástica; pessoas que há 50 anos eram 
todas pagãs. Devemos agradecer ao Mestre da colheita, como-
vidos. Ocasionalmente, alguma doença pula em mim e depois 
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passa. Só posso agradecer ao Senhor por ainda estar em uma 
missão e por poder tornar-me ainda, embora limitado, útil. O 
melhor é pensar que, por mais que seja, sempre será a vontade 
de Deus e, portanto, tudo está bem, tanto para a vida quanto 
para a morte. 

(Carta a dom Antonio Fraquelli, pelo 50º aniversário de  
Kalongo - 8 de setembro de 1984)

 
Entrar no círculo da Trindade 

Temos de entrar no círculo da Trindade... eu aceito tudo. Mes-
mo diálise. 

(Memória da irmã Caterina Marchetti - 1965-1987) 

Deixar-se iluminar 
O padre Giuseppe estava em Lira (Ngeta), no dia 19 de março, 

festa de São José, e dia do seu onomástico. Ele presidiu a Eucaris-
tia: “São José é o nosso modelo de dedicação e obediência, mesmo 
quando os eventos não são compreendidos e as coisas dão errado. 
Devemos, portanto, voltar à vontade de Deus, como São José, que 
recebe a ordem do Deus Todo-Poderoso de fugir para o Egito para 
salvar Maria e o filho Redentor...”. 

(Memória de padre Mario Marchetti - Lira, 19 de março de 1987) 

Descobrir a verdadeira motivação de nossas ações 
“Coragem – ele disse a todos enquanto carregava as coisas 

nos caminhões –, este é o momento em que precisamos consi-
derar por que viemos aqui. Do ponto de vista humano, deixar 
o hospital foi um verdadeiro desastre... Mas o que Deus quer 
nunca é demais.” 

(Carta à Cáritas de Bolonha - Lira, 14 de março de 1987) 
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Aceitar tudo 
De Kalongo, chegamos a Lira de caravana por volta das 10 ho-

ras, no sábado, 14 de fevereiro de 1987. Vi apenas duas lágrimas 
caírem em suas faces, mas depois ouvir dizer: “Seja feita a vontade 
de Deus!”. 

(Memória de Emilia Francesca Susani - Lira,  
sábado, 14 de fevereiro de 1987)

A vontade de Deus que se torna memória 
De repente, fiquei doente, e é uma nefrite pior que a de 1982. 

Estou muito triste por não poder ir aí à Angal, para ajudar-vos na 
organização. Tenho de ir para a Itália, e não sei se eles me deixarão 
voltar. Desta cama eu também oro por vocês. O Senhor não deixa-
rá de ajudar-vos  em vossas dificuldades, e orai também por mim. 

(Carta à irmã Caterina Marchetti e irmã Mary Paul Lonergan - 
Lira, 25 de março de 1987) 

Conformar-se em tudo 
O plano era trazê-lo para Gulu e depois transferi-lo para a 

Itália. Ele implorou: “Não! Vocês não precisavam fazer isso. Será 
tarde demais, porque tenho horas contadas. Vocês sabem que eu 
sempre quis ficar com meu povo, por que vocês agora estão me 
mandando embora?”. No entanto, ele agradece e diz: “Mas a von-
tade de Deus será feita”. Ele colaborou em tudo para se preparar 
para partir. Ele estava realmente pronto para qualquer coisa. 

(Memória de irmã Romilde Spinato - Lira,  
5h30 do dia 27 de março de 1987) 

O imprevisível que é irrepetível
O futuro é verdadeiramente imprevisível. É certo que ele está 
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nas mãos de Deus; e gostaríamos de saber como explorar tudo em 
nosso crescimento, em seu amor. Ore por nós, que somos tão difí-
ceis de não saber como produzir frutos de tais ocasiões irrepetíveis. 

(Carta ao padre Dr. Palmiro Donini - 5 de março de 1987) 

A fé que transporta as montanhas 
Um dia, padre Giuseppe me disse: “Fui chamado à sala de 

emergência do hospital por um jovem cujo homem com um gran-
de bastão de mogno havia esmagado seu crânio. Os portadores 
haviam colocado folhas de bananeira sob sua cabeça, para coletar 
parte do cérebro que saía, com pedaços de osso, da fratura mui-
to grave. Eu me senti falhando com aquela visão mas, sabendo 
que não podia decepcionar as pessoas pobres, tomei uma bacia 
com água e, enquanto fingia lavar as mãos, “abençoei essa água”, 
rezando intensamente a Jesus para intervir com seu poder. Na 
verdade, era sua honra, não minha. Depois, com a mesma água, 
lavei delicadamente os ossos no crânio e coloquei parte do cérebro 
derramado para dentro. Depois, coloquei os pedaços de osso no-
vamente, enfaixei a cabeça, enquanto dizia a Jesus: “Agora, pense 
nisso! Porque para mim este jovem já está morto”. E Jesus real-
mente pensou sobre isso. De fato, para surpresa de todos, depois 
de uma semana no hospital, o jovem saiu completamente curado.

 (Referido por padre Alberto Villotti - Venegono, 1980) 

6. A ORAÇÃO 

A oração, a verdadeira força de padre Giuseppe 
A oração é muito importante para um jovem: é o oxigênio dele. 

Jesus ficou em Nazaré por 30 anos para nos ensinar a oração. Ó Je-
sus, pensando em sua oração no Jardim das Oliveiras, ensina-me 
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a orar como você, quando estou triste, quando o tédio me toma, 
a náusea e a língua fica presa na minha boca. Ensina-me, Jesus, a 
buscar na oração não a minha vontade, mas a do Pai. 

(Exercícios Espirituais - Gozzano, 24 de outubro de 1951).

Oração: atenção e carinho 
Ó Senhor, como está minha pobre oração? Ó Senhor, que mi-

séria espiritual. Mas posso consegui-la unindo minha flor, pobre e 
murcha, ao maravilhoso entrelaçamento de suas orações, e assim 
conseguir que ela também seja aceita no trono do Altíssimo. É a 
atenção que me falta, especialmente na oração. Ó Jesus, deixe-me 
estar cada vez mais perto de você e unido com a oração e o carinho. 

(Exercícios Espirituais - Gozzano, 24 de outubro de 1951) 

Hora de orar 
Após o expediente, você pode ficar em paz e ter tempo de sobra 

para orar. Eu tenho de roubar esse tempo. Eu consigo um pouco 
de tempo à noite (diz De Foucauld, que o dia é feito para trabalhar 
e a noite para rezar!). De Foucauld me ajudou a organizar minha 
oração (infelizmente sempre pobre e composta apenas de palavras 
– ainda estou no jardim de infância) e, além disso, há cerca de 
dois anos, descobri que posso dormir à meia-noite sem ser preju-
dicado. Antes, quando eu estava doente da cabeça, eu tinha que ir 
para a cama muito mais cedo, exceto quando havia emergências. 
Agora, depois de preencher um pouco de papelada (correspon-
dências e outras coisas), às 23h30, posso começar a orar, mesmo 
que naquele momento só possa rezar rosários, passeando entre as 
casas dos padres e a igreja. 

(Carta ao monsenhor Constantino Stefanetti -  
Lira, 21 de maio de 1982)
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Orando sob as estrelas 
Obrigado por todas as dicas de saúde. Eu tento ter cuidado e 

ser prudente. Mas preciso fazer alguma coisa. Eu antecipei a hora 
de dormir à noite, mas orar na cama nunca é tão bonito quanto 
andar à noite sob o céu estrelado... de Deus. 

(Carta à Miss Rimoldi - 26 de setembro de 1983) 

Qualquer hora é boa para orar mais 
Ainda bem que estou melhor, embora os resultados do laborató-

rio sejam sempre um pouco severos e indiquem que a recuperação 
não está completa. Já é uma grande graça poder retornar na missão, 
e tentarei ser prudente para poder continuar meu trabalho, mesmo 
que em ritmo reduzido. Essa ideia não me desagrada completamen-
te, porque significa que encontrarei tempo para orar durante o dia. 

(Carta ao Padre Geral, Salvatore Calvia -  
Ronago, 11 de junho de 1983) 

Oração ativa 
Não se preocupe por nós. De alguma forma, com a ajuda de 

Deus, sempre conseguiremos sobreviver. É o suficiente para nós 
que você ore. [...] desejo os melhores votos por sua operação e 
também pelo Natal. Tenha certeza de nossa oração muito forte 
por você. 

(Carta ao padre Palmiro Donini - 30 de novembro de 1986)

7. MARIA, MULHER TRANSFIGURADA 

Maria, mãe, porque ela é discípula 
Ó Jesus, você respondeu a sua mãe que tinha de se interessar 

pelas coisas de seu Pai. Que programa maravilhoso para você! 
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Mas agora que deixei tudo para segui-lo, esse também deve se tor-
nar meu programa: “Viver e trabalhar apenas pelos interesses de 
Deus!”.

(Exercícios Espirituais - Gozzano, 25 de outubro de 1951) 

Em união com Jesus e Maria [...] 
Maria no esconderijo do templo: ela se prepara em humildade 

e silêncio para nos dar Jesus e tornar-se mãe mediadora de todas 
as graças. Objetivo: assim, devo também interpretar o período de 
preparação para o sacerdócio e a vida missionária; preparo-me na 
humildade de me esconder para levar a salvação de Jesus às almas. 

(Retiro pessoal - Verona, 22 de novembro de 1951) 

Maria e o valor de uma tarefa a realizar 
Maria, plenitude de funções (officiorum abundantia): não é o 

grau elevado do ofício que importa, mas o cumprimento de todo 
ofício de caridade em união com Jesus e Maria. Nesse caso, o ofí-
cio adquire o maior valor, por sua santificação e salvação de al-
mas. Quero entender dessa maneira todas as minhas atividades 
e realizá-las em obediência, em união com Jesus e Maria, para o 
bem das almas. 

(Retiro pessoal - Verona, 22 de novembro de 1951) 

Nas mãos de Maria para encher o coração de amor
Hoje de manhã, renovei minha consagração a Maria, seguindo 

o conselho de padre Vitti, tendo me tornado o “soldado” de Maria 
desde 25 de março de 1952. Agora sou todo teu, ó Maria; use-me 
como sua coisa e possessão. Você vê minha miséria, como minha 
alma está vazia. Agora que estou em suas mãos, encha meu cora-
ção de amor por seu Jesus. Diga uma palavra especial e forte como 
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a do casamento em Caná. Eu recorro a você e confio em você. Ó 
Imaculado Coração de Maria, rogai por mim. 

(Gozzano, sábado, 29 de março de 1952) 

De Maria: pureza, amor e juventude 
De Maria Virgem devemos aprender grande pureza. Um jovem 

vale tanto quanto a pureza que carrega dentro de si. Se a juventude 
é a primavera da vida, a flor dessa primavera é a pureza. Se você 
estragar as flores, a colheita estará arruinada. Os homens de ama-
nhã se preparam com a juventude de hoje. 

(Exercícios Espirituais - Gozzano, 25 de outubro de 1951) 

Os mistérios do Rosário, luzes que iluminam 
Nossa situação é sempre tensa... estamos presos em uma missão, 

nosso povo vive com dificuldades e sofrimentos... O importante 
para nós é poder fazer dessa situação uma oportunidade de melhor 
realizar a vontade de Deus e nos unir mais a Jesus. Nem sempre é 
fácil entender essa situação, mas dizendo o Rosário e meditando 
sobre os mistérios, é fácil chegar lá... Ore muito por nós. 

(Carta à irmã Santina Pelizzari - 29 de dezembro de 1986).

8. O OUTRO (o Jesus total) 

Eucaristia, fonte viva de caridade 
Ó Jesus, presente maior você não poderia nos dar. Faça que 

correspondamos ao seu amor e seu desejo com uma vida ver-
dadeiramente eucarística. Isso não consiste apenas em fazer 
comunhão, mas, principalmente, em viver a vida de Deus em 
nós durante o dia, ouvindo-o e adorando-o, Deus que opera 
em meu coração. 

(Exercícios Espirituais - Gozzano, 31 de outubro de 1951) 
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O mantra de um africano 
O catequista Maximinus costumava dizer que “Deus é amor e 

que ele era seu servo em benefício daqueles que sofrem”. 
(Memória de Maximinus Leonard Oyoo - Kalongo, 1956-1987)

Sempre do lado mais fraco 
O padre Giuseppe frequentemente praticava o reimplante 

das tubas uterinas em mulheres estéreis: algo que me parecia 
desnecessário, dado o perigo de infecções que facilmente en-
volvem um país como a África. Eu mencionei isso ao Dr. Am-
brosoli, e ele respondeu: “Você sabe o que significa esterilidade 
para os africanos? Sei muito bem que a maioria das minhas 
intervenções não terá resultado, mas se, graças a elas, pelo me-
nos uma mulher pudesse ter um filho, isso me recompensaria 
por todas as intervenções que fiz”. 

(Memórias do Dr. Giuseppe Belloni - Kalongo, 1973) 

Amor radical pelos doentes: convite à oração 
Diante de situações particularmente graves, às vezes o padre 

perguntava aos pacientes muçulmanos: “Você quer que rezemos 
juntos?”. E o paciente respondeu: “É claro que eu quero. Nós te-
mos o mesmo Deus”. 

(Memórias do Dr. Bruno Turchetta - Kalongo, 1980-1982).
 
O preço da caridade 

“A caridade é preciosa demais e você precisa pagar por isso”, ele 
costumava dizer. 

(Reportado por padre Palmiro Donini - Kalongo, 1965-2004) 

A medida do amor 
O amor de Jesus por nós deve ser a medida de nossa caridade 
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para com nossos irmãos. Saber pedir desculpas, saber considerar, 
saber entender! Considerar os outros sempre com um olho sereno 
e bom e, acima de tudo, prestar atenção às falsas imaginações. Ca-
ridade na comunidade! Ver os outros como “alter ego”. A caridade 
cristã verdadeiramente realizada deve ser o perfume mais bonito 
da nossa comunidade. 

(Exercícios Espirituais, 1951-1953 - Gozzano,  
21 de outubro de 1951) 

Aproximar os diferentes 
Para viver a caridade, quero fazer esse propósito, praticar e 

controlar meus pensamentos para com meus companheiros. Pen-
samentos de ódio ou desprezo por quem não gosta de mim: lu-
tar contra eles e esforçar-me em todas as ocasiões para estar com 
todos, com caridade fraterna externa e interna. Também lutar 
contra os pensamentos que tenho com tanta frequência de querer 
considerar meus irmãos inferiores a mim, e tentarei pensar que 
eles são mais virtuosos que eu e mais dignos diante de Deus.

 (Exercícios Espirituais, 1951-1953 - Gozzano,  
7 de fevereiro de 1952).

Caridade: bondade e amabilidade
Você ama uma pessoa quando encontra nela uma certeza 

de amabilidade. Para amar meus confrades, tenho de formar 
um julgamento de amabilidade em relação a eles. Devo me es-
forçar para conseguir isso buscando o que é amável em meus 
confrades. Associando isso ao amor do próximo pelo amor de 
Jesus, uma verdadeira e profunda caridade emergirá. Ó Jesus, 
amante dos homens, ajuda-me a amar como você quer meus 
irmãos. Mas eu também tenho outro dever. Alex Carrel diz: “O 
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dever de cada um não é apenas amar os outros, mas também e 
principalmente o de tornar-se amável pelos outros”. A carida-
de se alimenta de pequenas coisas, pequenas atenções, peque-
nas cortesias. Devo procurar neles o que é amável. Associando 
isso ao amor do próximo pelo amor de Jesus, uma verdadeira 
e profunda caridade emergirá. Quero buscar isso pelo amor de 
Jesus, confiante de que, pela caridade praticada e sentida por 
todos, um grande bem chegará à comunidade.

(Exercícios Espirituais, 1951-1953 - Gozzano, 7 de fevereiro de 1952)

Curar com bondade
É muito importante praticar a bondade com os africanos na 

imitação da bondade de Jesus em sua vida pública. Bondade, es-
pecialmente no ofício de médico. É a bondade que conquista os 
corações até mais difíceis. Que ninguém saia do meu consultório 
por causa dos meus maus modos. Oh, Mãe do Céu, você sabe o 
quanto eu preciso trabalhar esse ponto.

(Exercícios Espirituais, 1958 - Lacor Seminary,  
4 de setembro de 1958).

A caridade que cura 
É muito importante que eu faça uma promessa de usar a cari-

dade para com os africanos no meu papel de médico. Eu não os 
trato com a caridade que eles gostariam e esperam de mim, mé-
dico e missionário. Mais paciência, mais compreensão. Por algum 
tempo, farei isso objeto do exame particular de consciência. Eu 
devo tentar personificar o Mestre em mim quando ele tratava os 
doentes que iam até ele. 

(Exercícios Espirituais, 1-7 de setembro de 1957 -  
Lacor Seminary of Gulu, 3 de setembro de 1957) 
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Jesus revela a misericórdia do Pai Celestial 
A pregação da misericórdia de Jesus é muito emocionante. Isso 

me mostra a que distância estou do coração de Jesus, na maneira 
como trato os africanos. Muita justiça e pouca misericórdia. Eu 
pretendo fazer esta promessa: lidar com os africanos com mui-
to mais caridade, afabilidade e bondade, tentando me adaptar à 
mentalidade deles.

(Exercícios Espirituais, 1963 - Ngeta-Lira,  
18-24 de agosto de 1963)

 
Paciência, único caminho

Quero fazer a promessa de ser paciente no meu trabalho. Sou 
muito fácil ficar com raiva porque as coisas e as pessoas não são 
do jeito que eu as quero, por isso perco uma boa parte do apos-
tolado que poderia fazer. Acredito que com a falta de paciência 
(com doentes, freiras e enfermeiras) frustro uma boa porcenta-
gem do bem espiritual do meu trabalho. 

(Exercícios Espirituais, 1971 - Lira, 18-24 de abril de 1971) 

Para quem não tem ninguém 
O padre Ponziano Velluto, às vezes, voltando tarde dos safaris, 

fala ter visto, mais de uma vez, padre Giuseppe deixar metade da 
comida para levá-la a uma pessoa doente. Uma vez, vendo-se des-
coberto, ele corou e disse: “Isto é para o homem doente operado 
dias atrás. Pobre rapaz, ninguém o ajuda.” 

(Memória de padre Ponziano Velluto - Kalongo, 1987).
 
Não ser capaz de dizer não 

O padre Giuseppe permitia que seus colaboradores médicos 
fossem, mesmo por longos períodos, ajudar em outros hospitais. 
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Para aqueles que salientaram que esses hospitais, às vezes, tinham 
ainda mais médicos do que em Kalongo, ele respondeu: “Se eles 
pedem, significa que eles precisam... Então parem! Se vocês que-
rem fazer favores, eles custam”. 

(Lembranças do padre Dr. Palmiro Donini - Kalongo) 

Amar como uma filha 
Na evacuação de Kalongo, ele se recusou a me deixar para trás 

com minha filha, que estava estudando na escola de obstetrícia. 
Com lágrimas, ele me disse: “Esta não é mais sua filha, mas minha 
filha”. 

(Maria Aboto - Kalongo, 1956-1987) 

Valor para discernir: a vida das pessoas 
O hospital tem um sério compromisso com a vida daqueles 

que chegam até aqui e, em consciência, não posso deixar o local 
gravemente descoberto e sem mim por uma razão familiar. 

(Carta ao Padre Geral, Tarcísio Agostoni - 12 de junho de 1977) 

A morte dos justos 
[...] Como ele viveu também morreu, pobre e desapegado de 

tudo. Havia muitos bens em Kalongo, mas ele não os usava, tudo 
era para os outros e nada para si mesmo. [...] Ele fez uma morte 
invejável como santo. 

(Carta da irmã Romilde Spinato a Mario Mazzoleni -  
6 de abril de 1987)
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NOTAS

A maioria das informações sobre a vida do Dr. Ambrosoli foi 
extraída, com autorização, da Positio, de A. Baritussio, e do El gran 
doctor, de A. Boscaini, aos quais vai o meu agradecimento.
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Obras do autor Enzo Santângelo

- Vocação missionária em 3 dimensões
- Nel poligono della disperazione
- Aureole in cerca di santi
- Gli inviati del sertão
- Quando l´uomo...
- Presso il rio Cricaré
- Io sono voi!
- Scaccia le paure e vivi felice!
- Cristo rispondi?
- Vem e segue-me (Pastoral Vocacional)
- A alegria de servir
- Um médico entre os leprosos
- A esperança dos desamparados
- O apóstolo da não-violência
- O grito da injustiça
- Um sorriso contagiante
- A voz dos que não têm voz
- O irmão universal
- O mestre de Taizé
- O papa da transição
- Dom José Dalvit
- Missionário e profeta
- O desafio do amor
- A força da profecia
- Libertação para os oprimidos
- As correntes quebradas
- As cruzadas negras
- Retorno às origens
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- Destruindo as reservas negras
- À sombra dos fetiches
- Um messias guerreiro
- Os loucos e os mártires
- A longa noite das facas
- Homem da paz
- A ira de Deus no clamor do povo
- Os seduzidos
- A coragem de arriscar
- O Além existe (trad. e adpt.)
- Mártires na fronteira da esperança
- Terra e arame farpado
- A alegria de evangelizar
- Mas a Esperança é mais forte!
- O Evangelho segundo Daniel Comboni
- Arriscar com Jesus (coautoria)
- Não podemos calar
- O Evangelho da solidariedade e da paz
- Como se libertar do medo das forças ocultas (coautoria)
- Você procura respostas? Pergunte ao Mestre!
- A ousadia de um santo
- Maria de Nazaré
- O Jesus de Paulo
- Eu serei o Amor
- O Cristo de Pedro
- Alfredo Fiorini
- Clara de Assis
- Consolo & esperança
- Uma esperança para a África
- Corajoso & provocador
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- Como celebrar a vida com os adolescentes
- Missionário e libertador
- Buscas respuestas? Escucha al Maestro! (trad.)
- Jovens com Jesus para uma nova Humanidade
- Mulheres missionárias e o poder do testemunho
- A Alegria de profetizar
- Oscar Romero (trad. e adpt.)
- Apóstolos Libertadores
- Como Permanecer Jovem
- A Ternura de Deus nos Salmos
- África: meu primeiro amor
- La donna che ha trasformato il mondo (trad.)
- A Pedra & a Espada 
- Missão Sal & Luz
- A Mulher que mudou a história.
- O bisturi de Deus 
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