
No dia 15 de julho de 
2017, celebramos   com 
grande esperança os 41 
anos de entrega, profecia 
e memória do salesiano 
Pe. Rodolfo Lunkenbein e 
do índio da etnia Bororo, 
Simão Cristino Koge Ku-
dugodu (Simão Bororo).

Grande esperança porque 
entregamos no mês de ju-
nho à Congregação para a 
Causa dos Santos as duas 
cartas enviadas pelo Bispo 
de Barra do Garças, Dom 
Protógenes Luft, dando 
o parecer favorável dele 
e dos Bispos do Regional 
Oeste 2 para a abertura 
do Processo de Causa de 
Martírio de Rodolfo e Si-
mão.

Grande Esperança porque  
a figura dos dois mártires 
começa a ser conhecida 
na Congregação Salesiana 
a nível mundial, unindo 
muitas pessoas em oração 
e apoio a esta importante 
causa na Igreja da Améri-
ca Latina.

Grande esperança porque 
o sangue derramado do 

Pe. Rodolfo e de Simão 
tem gerado vida, ardor 
missionário, compromisso 
com a causa do Reino de 
Deus e da causa indígena,  
e o interesse dos jovens 
pelo sentido missionário 
da vida cristã.

O Pe. Ángel Fernández Ar-
time, o nosso Reitor-Mor, 
na sua carta sobre o Pe. 
Rodolfo e Simão expressa  
e confirma em comunhão 
fraterna esta nossa gran-
de esperança em relação 
aos bons encaminhamen-
tos do Processo de Causa 
de Martírio:

“Tomei conhecimento da 
riqueza de documentação 
recolhida ao longo destes 
quarenta anos sobre o va-
lor da vida oferecida pelo 
Pe. Rodolfo e por Simão 
pela justiça e a defesa dos 
indígenas. Este material 
é sinal vivo da memória 
constante na Inspetoria 
Salesiana, na Família Sa-
lesiana, na comunidade 
Bororo, nas diversas rea-
lidades eclesiais e civis, e 
da verdade do lema es-
colhido pelo Pe. Rodolfo 
por ocasião da sua orde-
nação sacerdotal: “Eu vim 
para servir e dar a vida”. 

Eles morreram pela causa 
que abraçaram em nome 
da fé, dando a vida numa 
“aliança de sangue”: Pa-
dre Rodolfo, pelo povo 
Bororo; Simão, pelo Pa-
dre Rodolfo”.

Ao celebramos estes 41 
anos de entrega,  profe-
cia e memória de Rodol-
fo e Simão, continuemos 
a promover nas nossas 
comunidades as Orações 
pelo bom êxito da Causa 
de Martirio de Pe. Rodol-
fo e Simão. 

Que possamos como Fa-
mília Salesiana renovar 
nosso compromisso de 
discípulos-missionários a 
serviço dos jovens, dos 
indígenas e dos  mais po-
bres.

Fraternalmente em Dom 
Bosco,

Queridos Irmãos e Irmãs 
em Jesus Cristo!

I rmãos e irmãs no 
Senhor!

Celebramos hoje o Décimo 
Quinto Domingo depois 
de Pentecostes. Estamos 
nos Domingos comuns do 
ano litúrgico. 

Mas podemos notar nesta 
devota celebração domini-
cal, que os textos da missa 
de cada domingo nos in-
dicam de forma cada vez 
mais nova o sentido e a 
finalidade da nossa vida, 
uma nova apresentação do 
plano de salvação eterna.
 
O grande apóstolo das 
nações Paulo mostra-nos 
na leitura de hoje um ca-
minho muito claro da sal-
vação eterna. “Não nos 
cansemos de fazer o bem” 
(Gal 6,9). Vamos meditar 
essa passagem da leitura 
de hoje. Somos seres racio-
nais, não somos animais. 
Vivemos juntos em comu-
nidade. Somos filhos de 
Deus, cristãos e não cris-
tãos, e todos somos ama-
dos por Ele que nos criou 
e é o nosso Pai.

Mas como cristãos temos a 
responsabilidade de con-
duzir nossa vida de acordo 
com a vontade de Deus. 
São Paulo nos exorta a nos 
examinar e reconhecer 
sinceramente nossos erros 
e fraquezas e nos colocar 
nas mãos misericordiosas 
de Deus: “Cada um exami-
ne seu procedimento” (Gal 
6,4). Por isso cada cristão 
deve agir como pessoa hu-
mana, com uma postura 
cristã.

Sejamos humildes, ou 
seja, sejamos modestos, 
coloquemo-nos em nosso 
lugar como criaturas de 
Deus que é nosso Pai, se-
nhor da criação, da vida e 
da morte; essa é a nossa 
orientação fundamental.
Ser humilde não significa 
desprezar a própria dig-
nidade, mas pelo contrá-
rio, ser humilde é saber 
viver na presença de Deus 
que habita em nós. Para 
ser humilde precisamos 
aprender a viver na pre-
sença, na amizade e no 
amor de Deus. E o que é 

a humildade cristã? É sa-
ber se reconhecer indigno, 
pois isso nos dá uma gran-
de dignidade; quando me 
reconheço indigno eu cres-
ço, eu me purifico: “Quem 
pensa ser alguma coisa não 
sendo nada, engana-se a si 
mesmo” (Gal 6,3).

O Apóstolo Paulo nos diz: 
“Ajudai-vos uns aos outros 
a carregar os vossos fardos 
e deste modo cumprireis a 
lei de Cristo” (Gal 6,2). A 
virtude principal da nossa 
vida é o amor. Enquan-
to um carrega o fardo do 
outro cumpre com a lei. E 
para viver o amor é pre-
ciso muita humildade, é 
preciso saber ver as pesso-
as como criaturas de Deus 
e amá-las como são, com 
suas virtudes, seus defei-
tos, seu jeito de ser. Desse 
modo agiremos correta-
mente quando soubermos 
suportar e relevar os defei-
tos dos nossos semelhan-
tes; somente assim conse-
guiremos viver cristãmente 
o grande mandamento do 
amor a Deus e ao próximo.
 
Certamente isso não é fá-
cil. Pensemos nos nossos 
defeitos e aprendamos, 
sobretudo, a ver as virtu-
des do nosso próximo. O 
amor pode ter muitas for-
mas, começando pelas pe-
quenas boas obras do dia 
a dia. Pensemos no olhar 
simpático, na boa pala-
vra, na paciência silencio-
sa, até aos grandes e per-
manentes sinais do amor, 
quando uma família adota 
uma criança, quando dois 
jovens renunciam ao ma-
trimônio para anunciar a 
povos distantes a salvação, 
ou quando entram num 
mosteiro para uma vida 
de adoração, ou abraçam 
uma profissão caritativa 
para servir inteiramente.

Para cada um de nós há um 
momento de decisão: re-
nunciar a si mesmo, dizer 
sim ao chamado de Deus. 
O batismo nos dá a graça 
de sermos filhos de Deus 
e nos leva a uma maior 
união com Ele e a sermos 
sempre mais semelhan-
tes ao Filho de Deus, que 
está unido com o Pai. Isto 

Homilia no Décimo 
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pode acontecer quando o 
amor de Deus que se tor-
nou homem em Cristo, for 
infundido em nossos co-
rações pelo Espírito Santo 
que mora dentro de nós. 
Ele nos torna semelhan-
tes a Cristo cuja missão foi 
ser enviado aos homens: 
“Para nós homens e para 
nossa salvação desceu do 
céu e se fez homem” como 
rezamos no Credo. “Como 
o Pai me enviou, eu envio 
a vós” (Jo 20,21). Nosso 
envio é como o dEle, es-
tarmos aqui pelos homens, 
pelos pecadores, pelos do-
entes, pelos idosos e para 
amá-los. Desse modo nos 
assemelhamos a Cristo Je-
sus. Nossa tarefa de cris-
tãos é seguir os seus pas-
sos. Seus passos, porém, 
são o caminho do amor e 
de fazer o bem. “Não nos 
cansemos de fazer o bem” 
(Gal 6,9) nos exorta o 
Apóstolo Paulo. Ser cristão 
não é outra coisa do que 
esforçar-se para ser como 
Cristo, uma pessoa que 
ama. Um ato de violência 
destrói o amor.

Cerca de quinze anos atrás 
os indígenas Bororo e os 
Xavante eram inimigos 
mortais. Os Bororo estão já 
há mais tempo residentes 
na Missão e são quase to-
dos batizados. Os Xavante, 
porém, viviam nas selvas. 
Porém todos os moradores 
da Missão de São Marcos, 
no Natal de 1964, ficaram 
emocionados com o ba-
tismo do cacique Xavante 
cujo padrinho foi o caci-
que Bororo. Concluindo 
rezemos: Senhor, tu que 
nos disseste para amar a 
todos os homens; Pai, tu 
que nos ensinaste a re-
zar: perdoai-nos as nossas 
ofensas, como também 
nós perdoamos aos que 
nos têm ofendido. Nós 
vos pedimos: Venha o teu 
Reino também para os 
nossos inimigos. Dai-lhes 
o pão de cada dia como 
também nos dás a nós. A 
ninguém posso excluir da 
minha oração e do meu 
amor. E ninguém que fizer 
o bem pode ficar excluído 
de Deus. Deixai-nos amar 
todos os homens como o 
Senhor os amou. Amém.
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F oi companheiro de 
martírio do Padre 

Rodolfo Lunkenbein. 
Nasceu em Meruri em 
27 de outubro de 1937, 
filho legítimo de Teresa 
Okogeboudo e Floriano 
Utoboga. Foi Batizado 
em 07 de novembro de 
1937 pelo Padre João 
Batista Crema.

Fez seus estudos primá-
rios na escola de Meruri. 
Quando jovem foi tra-
balhar com garimpeiros 
brancos nos garimpos 
do rio Garças. Voltando 
a Meruri foi convidado 
para formar parte de um 
grupo de bororo para 
acompanhar os missio-
nários, Padre Pedro Sbar-
dellotto e Irmão Jorge 
Wörz, na primeira resi-
dência missionária entre 
os xavante, na missão de 
Santa Terezinha, pelos 
anos 57-58. Era o mais 
jovem do grupo, porém 
o mais consciente de sua 
qualidade de missionário 
entre os xavante.

Pelos anos 62-64 par-
ticipou em Meruri da 
construção das primeiras 
casas de material para 

as famílias Bororo. Tor-
nou-se pedreiro prático 
e dedicou o resto de sua 
vida a este ofício, cola-
borando na aldeia e na 
Missão. 

O finado Eugênio Aije, 
que tinha 40 anos, deu 
o seguinte testemunho, 
“Era muito bom. Todos 
tinham estima dele por-
que estava disposto para 
tudo. Ele era o pedrei-
ro de Meruri. Ajudou a 
construir as casas. Fez a 
maioria dos fogões das 
casas dos Bororo. Na 
mesma manhã de sua 
morte estava consertan-
do a lavanderia das 
Irmãs. Era muito 
unido com o Padre 
Rodolfo na defesa da 
terra”. Os três tanques 
de cimento que ainda 
são usados na lavande-
ria da missão, foram fei-
tos por ele, que naquele 
dia os deixou prontos, 
tais como estão agora”.

A irmã de Simão, hoje 
finada, Genoveva Bo-
robotoudo, nos deixou 
este depoimento: “Si-
mão gostava muito das 
crianças da aldeia...

Estava sempre pronto 
para ajudar os outros 
companheiros, com di-
nheiro, com penas para 
enfeites, e ele mesmo 
procurava as penas. 
Ele conhecia muito os 
remédios do mato fa-
zia remédios de arnica 
(uma das plantas medi-
cinais mais utilizadas na 
região) e aplicava e expli-
cava (como usá-la). Ain-
da nos últimos dias foi 
arrumar arnica para um 
velhinho. Era muito pa-
ciente e nunca zangava”. 

O Pe. Paulo Jácomo, Vi-
ce-Postulador da Causa 

dos Santos no Brasil, esteve 
no mês de junho  passado 
em Roma para trabalhar no 
Processo de martírio do Pe. 
Rodolfo Lunkenbein e do 
índio Simão Bororo. Na sua 
chegada, Pe. Paulo Jáco-
mo esteve na Pisana para,  
juntamente com o Postula-
dor da Congregação Don 
Pierluigi Cameroni e sua 
assistente, a Srta. Ludovica, 
dar continuidade ao traba-
lho do processo de causa de 
martírio.
  
Pe. Paulo também fez uma 
visita à Congregação para 
a Causa dos Santos, onde 
entregou as duas cartas en-
viadas pelo Bispo de Barra 
do Garças, Dom Protóge-
nes Luft. A primeira carta 
tem como conteúdo as as-
sinaturas dos Bispos do Re-
gional Oeste 2, bem como 

Desdobramento 
do Processo de 
Causa de Martírio 
do Pe. Rodolfo e 
Simão Bororo

Simão Cristino (Bororo):

o parecer favorável dos 
mesmos à abertura do 
Processo. A segunda car-
ta tem como conteúdo o 
pedido de “Nulla Obstat” 
de Dom Protógenes à 
Santa Sé. Agora estamos 
aguardando a resposta 
da Santa Sé para darmos 
continuidade ao Proces-
so com a constituição do 
tribunal Diocesano que 
irá trabalhar a Causa,  
bem como da Comissão 
Histórica,  que fará a or-
ganização de toda a do-
cumentação para desdo-
bramentos do Processo.
 
Continuemos rezando,  
divulgando e acompa-
nhando esta causa de 
martírio significativa, 
histórica e muito impor-
tante para os Indígenas, 
a Congregação e a Igreja.


