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//
Vocação
me guia
Conheça a trajetória de 

Dom Tadeu Canavarros, que 

hoje é bispo em Manaus

Os olhos abrem o mundo  

para aquele que o observa  

e constituem uma experiência 

central ao homem e à sua fé
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Salesianos em Missão

Do olhar
à alma



Senhor Jesus, a tua Igreja nesse momento dirige o 
olhar a todos os jovens do mundo. Pedimos-Te que, 
com coragem, assumam a própria vida, olhem para 

as realidades mais bonitas e mais profundas e conservem 
sempre um coração livre.

Acompanhados por guias sábios e generosos, ajuda-os 
 a responder à chamada que Tu diriges a cada um deles, 
para realizar o próprio projeto de vida e alcançar a felici-
dade. Mantém aberto o seu coração aos grandes sonhos 
tornando-os atentos ao bem dos irmãos.

Como o Discípulo amado, também eles permaneçam 
ao pé da Cruz para acolher a tua Mãe, recebendo-a como 
um dom de Ti. Sejam testemunhas da tua Ressurreição e 
saibam reconhecer-Te vivo ao lado deles anunciando com 
alegria que Tu és o Senhor.

Amém.
Papa Francisco

Em 2018, o Sínodo dos Bispos terá como tema “Os jovens, 
a fé e o discernimento vocacional” e o Papa Francisco 
coloca a juventude em evidência nesta oração

Oração
 pelos jovens
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CO M  A PA L AV R A ,  O  SA L E S I A N O

Já pensou em como  

os olhos são importantes  

à fé, mesmo que o Reino  

de Deus não seja visível? 

Relembre a experiência de afeto,  
amizade e espiritualidade que 
tomou conta do CAIJ neste ano.

Pe. Pascoal Forin chegou ao Brasil 
quando tinha 23 anos e dedicou 
sua vida ao trabalho com aqueles 
que necessitam de apoio.

Ser salesiano é adaptar-se às 
adversidades. Pe. Ochoa conta  
o que aprendeu em 60 anos ao 
lado do povo indígena.

Dom Tadeu Canavarros seguiu 
os caminhos que Deus lhe 
apontou e chegou a Manaus, 
onde atua como Bispo-Auxiliar.

Jovens universitários tiveram a 
oportunidade de viajar e conhecer 
de perto como é a vida nas Missões 
de Meruri e Aldeia São Marcos

// Capa

// Acolhidos pelo bem

// Caminhos da alegria

// Sou Salesiano

// Vocação me guia

// Viajantes da fé
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6 8 Bem por aí! Quando pegar esta revista em 
suas mãos e ler o título, você certamente vai 
se perguntar: o que é isto? Esta revista lhe 

convida para uma viagem. Vamos embarcar num 
trem para percorrer vales e montanhas, lugares no-
vos e desconhecidos.

De malas prontas, embarque com a gente! Vamos 
conhecer o mundo daqueles que colocaram o en-
tusiasmo pela vida e o desejo de fazer bem aos ou-
tros em seus corações e malas de viagem.

Queremos trilhar Caminhos de Alegria! Muitos 
jovens que deixaram suas cidades, suas escolas, 
suas universidades ou mesmo seus países e, por 
alguns dias ou por toda a vida, pegaram suas mo-
chilas para levar amor aos outros: povos indígenas, 
crianças, famílias carentes.

Nesta viagem, encontraremos jovens dos novos 
tempos. Gente que ama Jesus Cristo e acredita no 
seu Reino de amor e esperança. Gente jovem que 
tem mãos abertas para servir e construir o bem.

Gente de fé! São vidas que transformam vidas. 
Como a de Dom Bosco, jovem sonhador do norte 
da Itália, que lutou para ser padre, sonhou, amou, 
estudou e trabalhou com dedicação para fundar a 
Congregação dos Salesianos. Gente como o Papa 

Venha fazer 
esta viagem 
conosco!

Í N D I C E

Francisco, que iniciou na juventude os estudos 
em Química, mas sentindo o chamado, foi ser pa-
dre e hoje é o Bispo de Roma, inspiração para o 
amor ao próximo.

Esta revista reúne histórias do amor que se trans-
forma em doação, serviço e entrega pelo outro e 
que pode transformar uma vida. Aquele tipo de 
amor que traz novos encantos, nos faz contem-
plar novos horizontes.

Um Mapa da Fé! Para dar rumo e direção à 
viagem, é preciso um bom mapa, uma bús-
sola ou um GPS. Assim, vamos longe, rom-
pendo fronteiras para encontrar novos sorri-
sos, partilhar aquele abraço solidário, amigo e  
esperançoso, com quem mais precisa de pão, de 
paz e de alegria.

Esta viagem é para você que acredita no amor, 
que sonha e não tem medo do novo. Que você se 
deixe contagiar pelo bem e venha escrever conos-
co sua história de amor.

Bem por aí, nós vamos juntos com você!

Padre Gildásio Mendes
Presidente da Missão Salesiana de Mato Grosso
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Fraternidade
e voluntariado
em Corumbá

“Esse lugar se tornou um espaço de muito afe-
to, amizade e espiritualidade durante os dias que 
recebemos os voluntários. Com as brincadeiras, 
pudemos nos divertir e nos aproximar mais uns 
dos outros. Assim, entendemos que o amor sale-
siano é muito maior do que as dificuldades que 
enfrentamos todos os dias”, aponta o jovem Viní-
cius, de 13 anos, um dos atendidos pelo Centro. 
Para ele, a semana missionária confirmou algo   
que, aos poucos, ele vinha descobrindo. “Eu não 
estou sozinho”.

Giuseppe, de 14 anos, também teve na expe-
riência com os jovens voluntários um momento 
marcante. “Esta é a minha segunda casa e, durante 
os dias que recebemos os   voluntários de Campo 
Grande e de outros países, senti que estava com 
minha nova família, todos os que conheci aqui se 
tornaram meus irmãos”, conta o adolescente, que 
também é atendido pelo CAIJ. Os bons momentos 
vividos ali, afirma Giuseppe, fizeram com que ele 
se apaixonasse ainda mais pela vida salesiana.

“A fraternidade e a solidariedade preenchem o 

nosso ar sempre que contamos com a presença 
de missionários voluntários. De um lado, jovens 
transbordando amor e a vontade de dar o melhor 
ao próximo. Do outro, crianças e adolescentes que 
necessitavam de palavras e gestos de carinho, as-
sim como de ensinamentos para uma vida cristã. 
Este tipo de encontro que nos toca profundamen-
te”, afirma Luciene da Costa, pedagoga e coorde-
nadora de projetos do CAIJ e da Cripam.

Para quem não conhece os projetos, um pe-
queno histórico. A Casa de Recuperação Infantil 
Padre Antonio Muller iniciou suas atividades em 
1997 com o atendimento de crianças vítimas de 
desnutrição. Dois anos depois, foi aberta a Casa 
de Acolhimento Institucional Marisa Pagge para 
o atendimento de crianças vítimas de abandono 
ou negligência familiar. O CAIJ foi construído em 
2008 e atende, atualmente, cerca de 630 crian-
ças em situação de vulnerabilidade. Uma figura 
é central a todos esses esforços, o Padre Pascoal 
Forin, um italiano que dedicou sua vida à obra sa-
lesiana em Corumbá.

E disse-lhes: ide por todo o mun-
do, pregai o evangelho a toda 
criatura” (Mc 16,15). É assim que 

Jesus deixa sua missão aos apóstolos, 
para que levem as boas novas a todos 
os viventes. Nesse espírito que, em Co-
rumbá, o Centro de Atendimento Infan-
tojuvenil (CAIJ) e a Casa de Recuperação 
Infantil Padre Antonio Muller (Cripam) 
apoiam  jovens vindos das mais duras 
situações. Com o auxílio de salesianos, 
os espaços também recebem voluntá-
rios de Campo Grande e de países como 
Itália, Espanha e Eslovênia.

Durante a Semana Missionária CAIJ, 
promovida entre 8 e 15 de julho, alguns 
jovens tiveram a oportunidade de deixar 
suas cidades, suas escolas, suas univer-
sidades ou mesmo seus países para levar 
o amor cristão àqueles que necessitam. 
As atividades envolveram oração, jogos, 
música e teatro para demonstrar o esfor-
ço de acolher com o bem as mais de 630 
crianças atendidas pelo Centro. 

Esta é a minha segunda 

casa e, durante os dias que 

recebemos os voluntários de 

Campo Grande e de outros 

países, senti que estava com 

minha nova família, todos os 

que conheci aqui se tornaram 

meus irmãos”

Giuseppe, 14 anos

ACO L H I D O S  P E LO  B E M
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//
Um

viajante
da fé O jovem que se voluntaria para ser missio-

nário em uma terra distante tem a oportu-
nidade de crescer espiritualmente. É uma 

experiência que enche de alegria o coração daque-
les que participam”, afirma o Padre Pascoal Forin. Há 
31 anos, ele atua em Corumbá, mas veio da peque-
na comuna de Conselve, na Itália, para dedicar sua 
vida ao próximo.

Sua vinda para o Brasil o levou a trabalhar com 
indígenas dos povos Xavante e Bororo. Na época, 
ele tinha 23 anos. Depois de atuar em colégios sale-
sianos em Lins, Araçatuba e Campo Grande, ele foi 
enviado para Corumbá, onde foi pároco da Paróquia 
São João Bosco. 

Ele é um dos idealizadores da Cripam e do CAIJ, 
duas ações que recebem cerca de 25 a 30 voluntá-
rios anualmente. Além de pessoas de Campo Gran-
de, também são recebidos jovens missionários da 
Itália, Espanha e Eslovênia. “A juventude cumpre um 
papel central em nossas ações. Cuidar dos jovens 
que atendemos, oferecendo-lhes alegria e amor, as-
sim como receber todos os voluntários que vêm nos 
ajudar, são pilares do nosso trabalho”.

Doar-se, eis uma palavra que Padre Forin ressal-
ta. “Doar-se aos outros é uma maneira de viver a 
vida de forma diferente”, argumenta. Estimular tais 
ações é um dos objetivos da Igreja na contempo-
raneidade e, para ele, trata-se de um trabalho que  
dá frutos. A cada ano, veem-se mais pessoas dei-
xando a rotina para descobrir a verdadeira carida-
de no voluntariado.

Gesto semelhante foi o que lhe trouxe ao Brasil. 
Em um país ainda distante do que viria a se tornar, 
Padre Forin e outros salesianos, em sua maioria 
estrangeiros, chegavam para trabalhar com pes-
soas humildes, que necessitam de apoio, alegria e 
do amor divino. “Éramos missionários, viemos para 
evangelizar e trabalhamos muito por isso. Depois de 
20 anos, vimos o crescimento com o aparecimento 
de colégios e paróquias”, finaliza. A fé deu frutos!

A juventude cumpre um papel central 

em nossas ações. Cuidar dos jovens 

que atendemos, oferecendo-lhes 

alegria e amor, assim como receber 

todos os voluntários que vêm nos 

ajudar, são pilares de nosso trabalho”

Pe. Pascoal Forin

//  8

CA M I N H O S  DA A L EG R I A
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Vindo da Colômbia, Pe. Gonçalo Ochoa dedicou sua 
vida ao trabalho na aldeia Meruri, tornando-se uma das 
autoridades sobre a cultura e a língua do povo Bororo

Mesmo diferentes, 

somos irmãos. Em 

todos os meus 

anos trabalhando 

por Meruri, foi essa 

a verdade que 

ensinei a todos”   

Pe. Gonçalo Ochoa

// Mensageiro da vida
    e da esperança
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S O U  SA L E S I A N O

Ser salesiano é seguir uma vocação 
dada por Deus,  viver a vida cristã a 
serviço da Igreja e do Evangelho. Sin-

to que meu papel sempre foi levar aos outros 
que somos filhos ‘de Deus, somos todos ir-
mãos’”, conta o Padre Gonçalo Ochoa, que  
dedicou sua vida ao trabalho na aldeia Meruri, 
em Mato Grosso. 

Os caminhos que o levaram do vilarejo, em 
uma região montanhosa da Colômbia, ao povo-
ado indígena, que o acolheu e onde trabalhou 
por 60 anos, confirmam a vocação missionária 
deste senhor, que se tornou um dos grandes 
conhecedores da cultura Bororo. Ele escreveu 
livros que tratam de temas como os rituais, a lin-
guagem e os mitos deste povo. 

Com seu trabalho de recuperação e fortaleci-
mento da cultura indígena, o salesiano de Dom 
Bosco foi um dos responsáveis por aproximar 
dois mundos que ainda não conviviam em paz. 
Em sua primeira ida para Meruri, onde traba-
lharia no Colégio Sagrado Coração de Meruri, 
Ochoa lembra que muito se falava de assistên-
cia aos moradores, mas a preservação cultural 
só viria a ser uma prioridade em anos vindouros.

“Quando cheguei pela primeira vez, a língua 
e a cultura iam se perdendo. O número de alu-
nos não indígenas era grande, mas, na década 
de 1960, vimos grandes mudanças”, explica. De-
pois de deixar a aldeia por um ano, Padre Ochoa 
retornou e encontrou um cenário diferente, no 
qual a valorização das tradições do povo Bororo 
havia se tornado tão essencial quanto apresen-
tar-lhes as verdades do Evangelho.

Com o desenvolvimento de disciplinas aca-
dêmicas como a antropologia e a realização do 
Concílio Vaticano II, que mudou a abordagem da 
Igreja em torno de alguns temas, assim como 
a chegada de Bororos de Pobojari - conserva-
dores da língua e das tradições - a relação dos 
salesianos com a aldeia passou a ser de acolhi-
mento de uma cultura diferente que, até então, 
era pouco praticada nessa aldeia.

“Percebemos que tínhamos muito a aprender 
com os indígenas”, comenta. Assim, como sale-
siano, o Padre Gonçalo Ochoa percebeu que a 
maneira de cumprir a missão que lhe foi dada 
era aproximando-se de um  universo que lhe era 
distante e entendê-lo. “Mesmo diferentes, so-
mos irmãos. Em todos os meus anos trabalhan-
do por Meruri, foi essa a verdade que ensinei a 
todos”, pontua.
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// Entrega
    que vem 
    do amor

“Senti o desejo 
de ser salesiano 
para trabalhar
com os jovens”.
 Esta viagem começa com um dese-

jo: ser salesiano! Dom Tadeu Canavar-
ros, nascido em Corumbá e apaixonado 
pela vida salesiana, foi nomeado bispo 
pelo Papa Francisco em 12 de outubro  
de 2017. Uma nova missão e um novo 
destino lhe foram dados: tornar-se Bis-
po-Auxiliar na Arquidiocese de Manaus.  
“Fiquei muito contente com a confiança 
do Papa Francisco em meu trabalho e 
com o chamado que Deus me fez para 
a Amazônia”. O chamado vocacional fez 
com que Dom Tadeu vivesse experiên-
cias incríveis, que ele divide conosco 
nesta entrevista: 

Da infância em Corumbá 
ao bispado em Manaus,  
a trajetória de Dom Tadeu 
é marcada por muita 
força, fé e experiências 
inesquecíveis

e terá por herança a vida eterna” (Mt 19, 29).

Ser bispo foi uma conquista em sua vida?
Não somos chamados por Deus para fa-

zer qualquer conquista. Somos chamados 
para compartilhar a vida com as pessoas que 
nos acolhem, para servir quaisquer que se-
jam as circunstâncias e as situações. Damos  
de comer aos que têm fome e de beber aos que 
têm sede porque é bom fazê-lo, sejam quais fo-
rem as consequências.

O que o senhor diria a um jovem que deseja ser 
padre, ser salesiano?

Como Dom Bosco, não tenha medo de abrir o 
coração ao sonho de Deus para sua vida. Procure 
um sacerdote e partilhe com ele o que está em 
seu coração, seus desejos, medos, dificuldades. 
É muito importante que todos os jovens, não so-
mente os que desejam ser padres, sejam acom-
panhados por alguém que os ajude a descobrir o 
chamado de Deus.

Como foi a descoberta de sua  
vocação?

Minha vocação nasceu na escola 
Santa Teresa de Corumbá; ali tive 
o meu primeiro contato com a vida 
religiosa salesiana, a Igreja, os sacra-
mentos. Senti o desejo de ser sale-
siano para trabalhar com os jovens, 
como vivenciei em minha juventude. 
Padre José Motta costumava visitar 
nossas obras e fazer o convite vo-
cacional. Em 1982, entrei no aspiran-
tado e, depois, Deus foi conduzindo 
cada passo dessa caminhada.

Arrumar as malas, deixar o lar e encarar a nova 
realidade, como foi esse processo?

Minha família sempre apoiou minha vocação. 
Nunca me esqueço do olhar sereno de minha mãe 
e sua confiança na véspera da minha ida para o as-
pirantado. Contei com a ajuda dos meus dez irmãos 
ao longo do processo formativo. Venho de uma fa-
mília simples, pobre e batalhadora. Perdemos o pai 
muito jovem, o que uniu nossa família nas alegrias 
e tristezas da vida.

O senhor viveu em diversos locais. Como apren-
deu a arte do desprendimento?

Quando fiz a primeira profissão religiosa, em 
1988, rezei de joelhos: “Ofereço-me totalmente a 
vós, comprometendo-me a dar todas as minhas 
forças àqueles a quem me enviardes”. Para viver 
esse compromisso é preciso se colocar a caminho, 
no seguimento de Jesus que prometeu aos seus 
discípulos: “todo aquele que tiver deixado casas, 
irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa 
do meu nome, receberá cem vezes mais nesta vida 

Minha vocação nasceu na escola 

Santa Teresa de Corumbá; ali 

tive o meu primeiro contato 

com a vida religiosa salesiana, 

a Igreja, os sacramentos. Senti 

o desejo de ser salesiano para 

trabalhar com os jovens, como 

vivenciei em minha juventude”                      

Dom Tadeu Canavarros,  

Bispo-Auxiliar de Manaus 

VO CAÇÃO  M E  G U I A
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Não somos chamados por 

Deus para fazer qualquer 

conquista. Somos chamados 

para compartilhar a vida com as 

pessoas que nos acolhem, para 

servir quaisquer que sejam as 

circunstâncias e as situações” 

Dom Tadeu Canavarros,  

Bispo-Auxiliar de Manaus 

VO CAÇÃO  M E  G U I A
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// 
Do olhar
à alma
Através dos teus olhos
vejo o belo,
o azul, o lilás,
o branco e o amarelo.

Através dos teus olhos
vejo o ontem e o amanhã,
a luz da lua,
o brilho das estrelas,
o nascer das manhãs.

Através dos teus olhos
vejo a simplicidade,
o que é engraçado,
aquilo que é sério.

Através dos teus olhos
vejo o que não vejo por mim
porque teus olhos são assim:
uma parte do mistério.

Retirado do livro Interior Inteiro
por Pe. Gildásio Mendes

CA PA
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CA PA

Em diálogo com o arcebispo emérito de Milão, 
Carlo Maria Martini, o professor e escritor Um-
berto Eco afirmou que “como até as mais lai-

cas dentre as ciências humanas nos ensinam, são os 
outros, seu olhar, o que nos define e nos conforma”. E 
continua: “Nós, da mesma forma que não somos ca-
pazes de viver sem comer nem dormir, não somos  
capazes de compreender quem somos sem o olhar e a res-
posta de outros”. 

No entanto, coloca-se aqui uma questão: se o olhar do 
outro tem tanto poder, o que dizer do olhar de Deus para 
com seus filhos? Ou o olhar misericordioso de Jesus, que 
tantas vezes ofereceu amor e acolhimento a quem mais 
necessitava? Não são, portanto, apenas as “laicas” ciên-
cias que ensinam a importância do olhar. O evangelho 
também o faz.

Em Mateus, a importância de conservar um olhar sadio 
é destacada: “A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sa-
dio, o corpo inteiro fica iluminado” (MT 6,22). Existe mesmo 
um “alfabeto” dos olhos, como aponta o padre e escritor 
Raniero Cantalamessa, por meio do qual se pode identifi-
car emoções e sentimentos. Alegria, tristeza, medo, admi-
ração, confiança. 

Falsear um olhar é quase impossível, pois o olho é o es-
pelho da alma. Quem nunca escutou que o mentiroso sem-
pre desvia sua mirada. “Se o olho está doente, o corpo in-
teiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você  
é escuridão, como será grande a escuridão” (MT 6,23).

Três olhares
Papa Francisco, em sua homilia matutina, certa vez ques-

tionou: “Qual é o olhar de Jesus sobre mim?” A resposta foi 
uma reflexão sobre a relação de Jesus e Pedro, na qual o 
pontífice identificou três formas diferentes que ele descre-
veu como: “O olhar da eleição, do arrependimento e, por fim,  
da missão”. No momento de seu chamado, quando sua 
missão é anunciada, a alma de Pedro está entusiasmada  
para partir com o senhor.

O segundo momento apontado pelo papa é aquele em 
que Pedro renega Jesus três vezes. Lembrando a postura 
do apóstulo e o olhar do Mestre: “Pedro perdeu tudo. Per-
deu o seu amor e quando o Senhor cruza o seu olhar com o 
dele, chora”. Então, o que ocorre? “Um olhar que transforma 
o coração e é uma mudança de conversão ao amor”, afirma.  
O arrependimento começa e se mostra pela janela da alma.

Finalmente, o terceiro olhar observado por Francisco é 
aquele que Jesus oferece a Pedro após a ressurreição. Este 
é “a confirmação da missão” e, por meio dele, Jesus pede 
a confirmação sobre o amor do apóstolo e lhe entrega um 
objetivo: “apascenta as minhas ovelhas”. 

A palavra do Santo Padre traz essa questão à contem-
poraneidade e exorta o questionamento interior. “Tam-
bém nós podemos pensar: qual é, hoje, o olhar de Je-
sus sobre mim? Como Jesus olha para mim? Com um 
chamamento? Com um perdão? Com uma missão?”,  
indaga. A resposta exige atenção e um olhar de si  
para si, inspirado por Deus.
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O que significa um olhar de fé? De amor? De misericór-
dia? Perguntamos a algumas pessoas. Eis suas respostas:

Henrique Amorim Noleto Cabral, 18 anos, estudante
Em um mundo onde há insegurança, desconfiança, pes-

soas tentando se fazer mais e apenas isso, surge o olhar, 
que mostra a pessoa verdadeira de cada um. A Fé serve 
como o principal auxílio para esse olhar, tanto o olhar de 
uma pessoa, quanto o seu olhar para o mundo, pois, imagi-
ne: Deus é a luz, quanto mais perto da luz - ou seja, quan-
to mais Fé se tiver - mais sua pupila dilata, mais os outros 
conseguem te entender e quanto mais iluminado o lugar, 
com mais clareza vemos defeitos, vemos qualidades. Deus 
quer sempre ser essa luz, para que possamos ver defeitos 
e qualidades nos outros e em nós, nunca para julgar, mas 
sempre para corrigir e amar. Deus é Amor e um ser feito 
inteiramente de Amor não espera nada mais de nós senão 
o mesmo por seus ensinamentos e pelos seus filhos. Seja-
mos sempre amor pelo olhar, amor pelo estar, amor pelo 
exemplo. Salve Maria.

Giovana Santos Costa, 15 anos, estudante
O olhar é solidário, o olhar é uma das características mais 

lindas do ser humano. Muitas pessoas dizem que o olhar 
é o espelho da alma porque um olhar pode demonstrar 
amor, alegria, carinho ou, até mesmo, medo, ansiedade, rai-
va, ódio, dor. O olhar de Jesus para nós é um olhar que nos 
acolhe, nos protege, um olhar de amor puro. No meu dia a 
dia, eu reflito sobre como o ato de olhar para Deus e para o 
próximo é importante, dessa forma consigo enxergar o que 
Deus quer para mim e o que o próximo está precisando. 
Às vezes é um simples abraço. Só a atitude de pararmos 
para olhar as pessoas ao nosso redor e estarmos dispostos 
a ajudá-la já faz a diferença na sociedade. Assim, um olhar 
vai contagiando o outro, trazendo paz e harmonia para as 
pessoas, agradando sempre a Deus.

Padre Ademir Oliveira, Pró-Reitor da Pastoral Universitá-
ria do UniSalesiano

Dias desses, meditei sobre o poder dos olhos. Fortes, 
guerreiros, profundos, alegres, preocupados, misteriosos, 
acolhedores, atentos, confiantes, ingênuos, puros, seden-
tos e, acima de tudo, aqueles que trazem esperanças em 
um futuro melhor. Diante dessa reflexão me surgiu uma 
pergunta: como estamos vendo o mundo? Para minha sur-
presa a resposta é mais simples do que pensava: sempre 
depende de quem olha, como olha, onde olha, aonde olha 
e quando olha. Agradeço a Deus por poder olhar o olhar 
do outro e mudar a minha maneira de ver. O belo sempre 
estará na forma como olhamos nosso semelhante e desco-
brimos sua essência.

//
Olhares
fiéis

//  2 0
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//
Encontros de
comunhão
e 
amor
Jovens universitários tiveram a oportunidade  

de viajar e conhecer de perto a relação entre 

os salesianos e os Xavante na Aldeia São Marcos  

e os Bororo em Meruri
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O  quanto somos pequenos e frágeis, apren-
di nessa viagem e foi algo que me marcou 
profundamente”, conta Fabiana Cristina de 

Souza, de 20 anos. A estudante de Fisioterapia foi 
uma das participantes do Voluntariado Missionário, 
coordenado pela Pastoral Universitária, da Unisale-
siano. “Foi uma experiência de troca e de crescimen-
to pessoal e espiritual. Pudemos conhecer a cultura 
do povo Xavante e compartilhamos momentos da 
nossa fé cristã com esse povo”, detalha.

Junto a mais de 20 jovens universitários, Fabiana 
viajou ao coração do Centro-Oeste em julho deste 
ano e foi recebida na Aldeia São Marcos. O projeto 
realizado pelos campi de Lins e Araçatuba da uni-
versidade levou os estudantes a uma missão sa-
lesiana fundada em 1958 para ter contato com um 
povo indígena assistido por padres e irmãos sale-
sianos.

Foi uma experiência de trocas culturais e espiritu-
ais, na qual os integrantes do projeto puderam levar 
conhecimentos específicos aprendidos nas salas de 
aula e trouxeram de volta uma nova visão de mundo. 
“O voluntariado missionário é uma ideia muito abor-
dada pela Igreja. Foi pensando nisso que surgiu esse 
projeto. A Missão Salesiana tem um importante his-
tórico de trabalhos com indígenas, portanto, foi natu-
ral que levássemos os alunos para conhecê-los”, ex-
plica o Padre Ademir Oliveira, pró-Reitor da Pastoral.  

Inspiração, aprendizado, prática e espiritualida-
de. Esses, segundo Pe. Ademir, foram os elementos 
que garantiram a riqueza da expedição. Os estudan-
tes praticaram atividades lúdicas com os indígenas 
e também aprenderam sobre o seu modo de vida. 
Os Xavante também mostraram-lhes seu artesanato 
e suas técnicas. A realização de missas, orações e 
outros momentos litúrgicos abriram as portas para a 
prática cristã e salesiana.

“O trabalho missionário é algo muito bonito e a 
presença dos salesianos é reconhecida historica-
mente. Nossos alunos, em sua maioria, mesmo os 
que participaram da expedição, desconheciam essa 
história”, lembra o padre. Segundo ele, essa foi a pri-
meira etapa de um projeto que deverá se desenvol-
ver nos próximos semestres. “O que fizemos agora 
foi uma observação de campo e retornaremos para 
a execução de outras ações”, ressalta.

Outro jovem impactado pela experiência, tanto 
pessoal quanto espiritualmente, foi Pedro Segantini 
de 18 anos. Estudante de Arquitetura e Urbanismo, 
ele percebeu a maneira como a cultura salesiana e a 
cultura Xavante criaram meios para dialogar. “Perce-
bi que os indígenas têm uma grande fé. Isso é inspi-
rador porque percebemos que eles vivem de manei-
ra muito simples e enfrentam dificuldades que nem 
imaginamos, mas não se deixam abater”, pontua.

Percebi que os indígenas 

têm uma grande fé; 

isso é inspirador porque 

percebemos que eles vivem 

de maneira muito simples e 

enfrentam dificuldades que 

nem imaginamos, mas 

não se deixam abater” 

Pedro Segantini, estudante.

Local: Morro de Meruri

V I A JA N T E S  DA F É
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Rota
Missionária

O que é?
Ligando Cuiabá a três pontos de 

importância histórica para a Mis-
são Salesiana de Mato Grosso, a 
Rota Missionária permitirá que a 
juventude salesiana entre em con-
tato com o passado e descubra as 
histórias de humildade, coragem, 
amor e caridade vividas pelos mis-
sionários que se aventuraram por 
terras desconhecidas.

Histórias, pessoas e lugares
Os locais a serem conhecidos são 

a aldeia de Meruri, a Igreja Matriz 
de Poxoréu e a Capela Araguaiana 
e, por meio deles, se poderá co-
nhecer a história de homens de fé 
como os padres Pedro Sacilotti e 
João Fuchs, o mestre Attilio Gior-
dani, o padre Rodolfo Lunkenbein  
e Simão Bororo. Conheça um pou-
co mais sobre as localidades e 
ações que serão realizadas no per-
curso por meio deste mapa.

//
Nas trilhas
da fé e da
esperança

CAMPO GRANDE – POXORÉU
580 Km

CUIABÁ – POXORÉU
270 Km

SÃO PAULO – POXORÉU 
1398 Km

POXORÉU - MERURI 
Aprox. 80 Km

MERURI – SÃO MARCOS 
Aprox. 150 Km por rodovias

SÃO MARCOS – ARAGUAIANA 
Aprox. 175 Km

DISTÂNCIAS
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M A PA DA F É

1º dia  Chegada a Poxoréu

Aqui será celebrada a 
memória de Attilio Giordani, 
salesiano nascido em Milão, 
que atuou em Poxoréu na 
década de 1970. A Igreja 
Matriz de Poxoréu, onde 
se encontra o coração do 
mestre, é a primeira visita 
a ser feita. Também será 
visitado o Centro Juvenil 
São João Batista. O dia  
se encerra com um jantar  
e a partilha das 
experiências vividas.

2º dia  Poxoréu

O dia começa com a subida 
ao Morro da Mesa, marco 
referencial do povoamento 
do município de Poxoréu. 
É tradição a subida ao 
monte, principalmente 
na Sexta-feira Santa, 
quando os peregrinos 
recordam o caminho e o 
sofrimento do Cristo antes 
de ser crucificado e se 
penitenciam dos pecados. 
Esse sentido religioso e 
místico é muito forte para 
os cristãos.

4º dia A  Aldeia de Meruri

O percurso seguirá os 
pontos históricos do 
local, começando pelos 
túmulos de Pe. Rodolfo e 
Simão. Em seguida, haverá 
visita ao museu interativo 
de Cultura Bororo, à 
biblioteca, à Igreja e à 
Escola Sagrado Coração. 
Ainda pela manhã, 
acontece uma caminhada 
reflexiva pelo Morro do 
Cristo, em Celebração 
Eucarística. Após o almoço, 
ocorre a partida para a 
Aldeia de São Marcos.

3º dia  Chegada a Meruri

A história de sacrifício de  
Pe. Rodolfo Lunkenbein e 
Simão Bororo é relembrada 
aqui. Os dois Servos de 
Deus deram a vida para 
defender o povo da aldeia, 
onde a Missão Salesiana 
está instalada desde 1902. 
Durante a visita, os jovens 
serão acolhidos pelos 
missionários e terão a 
oportunidade de conhecer 
Meruri. Haverá também 
apresentação de danças, 
cantos e conversas  
com os Bororo.

4º dia B  Chegada  
a São Marcos

Após o almoço, a 
viagem segue para a 
Aldeia de São Marcos, 
onde os jovens serão 
recepcionados e haverá 
celebração de abertura 
com o povo Xavante. 
Durante o jantar, a 
diretoria da Missão 
apresentará a história 
do local, a composição 
geográfica da reserva 
e o trabalho realizado 
pelos missionários.

5º dia  Aldeia  
de São Marcos

Começa com a visita a 
aldeia e, em seguida, serão 
realizadas atividades de 
recreação e momentos 
de convivência com os 
Xavantes nas escolas 
e em aldeias próximas. 
Celebração Eucarística 
e Terço durante o dia. 
Á noite, os jovens e 
os Xavantes terão um 
momento de partilha de 
experiências culturais por 
meio de cantos e danças.

6º dia  Araguaiana

A Rota Missionária se 
encerra com a visita a 
Araguaiana e à capela local. 
Essa etapa final ocorre em 
memória dos padres João 
Fuchs e Pedro Sacilotti 
que, em 1930, iniciaram a 
aproximação dos salesianos 
com o povo Xavante. Ambos 
foram mortos em 1934 por 
desentendimento com 
os líderes dos Xavantes. 
A construção de uma 
decorosa capela foi feita  
em sua homenagem.
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Levei muita coisa mesmo. Nem conseguia 
fechar a mala. Mas digo, de verdade, que 
voltei com uma bagagem bem maior. As 

oficinas, as amizades, troca de experiências e os 
momentos fantásticos de oração mudaram mi-
nha vida. Cheguei no colégio com aquele gás para 
fazer o que aprendi no intercâmbio”, conta Lucas 
Azambuja, aluno do Colégio Salesiano Dom Bosco 
(CSDB) e integrante do Conselho do Movimento 
Juvenil Salesiano (MJS).

Importante encontro da juventude salesiana, 
o Intercâmbio de Líderes de 2017, aconteceu en-
tre os dias 19 e 24 de julho, na casa de retiros do 
Instituto São Vicente, em Campo Grande. Reuni-
ram-se mais de 80 alunos de colégios salesianos 
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo.  
A sua programação incluiu oficinas de teatro e 
comunicação, música e liturgia e de oração; dinâ-
micas, momentos de lazer e espiritualidade, entre 
outras atividades.

“Quisemos, neste intercâmbio, estimular o gos-
to pelo belo em todas as suas expressões (artes 
visuais, música, poesia, literatura, dança, teatro). 
Buscamos escutar mais a ‘linguagem’ dos adoles-
centes, apreciando e valorizando a sua criativida-
de e os seus talentos. Reconhecemos em particu-

lar na música e nas outras expressões artísticas 
uma privilegiada linguagem capaz de falar ao co-
ração dos alunos”, ressalta o Padre João Vitor Ortiz, 
coordenador do Intercâmbio de Líderes.

A cada edição do encontro, reforçam-se seus 
principais objetivos: a formação e a partilha das 
experiências pastorais dos alunos. O intercâmbio 
destina-se aos estudantes que estejam envolvi-
dos na Pastoral. “Eles representam lideranças em 
nossas escolas”, afirma o coordenador, que é res-
ponsável pela Pastoral do CSDB.

“Foi uma experiência totalmente nova que se 
baseou mais em atividades envolventes que ‘fa-
lavam’ por si, sem usar do recurso tradicional de 
palestras”, conta João Victor de Mattos, aluno do 2º 
ano do Colégio Dom Bosco e coordenador local da 
MJS. “Essa foi, com certeza, uma das melhores ex-
periências que tive na minha vida. Voltei das férias 
com mil ideias para implantar no Colégio”.

Para outro participante, Pier Obeid, também 
aluno do CSDB, o encontro significou dias inten-
sos de aprendizado e partilha da salesianidade. 
“Um misto de fé e arte foram capazes de traduzir  
a essência de nosso carisma: alegria, simplicida-
de e profundidade. Estou de malas prontas para 
o que vier”.

D E  M A L AS  P RO N TAS

Um 
intercâmbio 
inspirador
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Um raio de luz para iluminar o mundo e aju-
dar as crianças que aqui chegam a desen-
volverem seu pleno potencial como bons 

cristãos e cidadãos honestos”. É assim que o Padre 
Danilo Rinaldi define a missão do Oratório Filhos 
de Dom Bosco, que desde 1996 auxilia na educa-
ção de crianças e adolescentes de bairros loca-
lizados à margem esquerda da BR-164, em Ron-
donópolis. A presença salesiana no oratório é um 
grande diferencial e pode ser contada pela vida 
dos padres e mestres que se dedicaram a essa 
obra, como o próprio Padre Rinaldi, seu diretor há 
quase 20 anos. Além de aulas de dança, vôleibol, 
futsal, informática, língua inglesa, violão, entre ou-
tras, a instituição também promove encontros e 
atividades religiosas como o Carnaval Diferente e 
a Semana Vocacional, que tem o objetivo de tornar 
verdadeiro o que está escrito em Provérbios 22,6: 
“Educa a criança no caminho em que deve andar; 
e até quando envelhecer não se desviará dele.”

Fundado em 1996, o Oratório 

Filhos de Dom Bosco oferece 

atividades às crianças e famílias 

de bairros de Rondonópolis (MT)

//  3 0

//
Em ação pela
vida e pelo amor

P ROJ E TO  D O  B E M
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Um raio de luz para iluminar o 

mundo e ajudar as crianças que 

aqui chegam a desenvolverem 

seu pleno potencial como bons 

cristãos e cidadãos honestos”                          

Padre Danilo Rinaldi
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Um fato que emerge claramente da leitura 
dos evangelhos é a importância dos olhos 
de Jesus, do seu olhar. Muitos encontros 

com Ele iniciam e decidem-se com um olhar seu 
de amor e de misericórdia, como com o jovem 
rico (Mc 10,21), com Zaqueu (Lc 19,5), com São Pe-
dro após a sua traição (Lc 22,61). Não era, o seu, 
um olhar apressado; às vezes diz‑se que “fixou o 
olhar”, ou que “dirigiu o olhar ao redor de si” (Mc 
3,34). Nem era um olhar superficial, mas atingia a 
pessoa no seu núcleo mais íntimo. Ele “vê o cora-
ção”. O seu é sempre um olhar de misericórdia e de 
acolhimento, quando se encontra perante pessoas 
que estão abertas ou à procura, mas torna-se um 
olhar “terrível” quando se encontra perante pesso-
as hipócritas ou hostis (Mc 3,5).

Sabe-se que, ao longo dos séculos muitas coi-
sas mudaram, mas não mudou o alfabeto dos 
olhos: sorriso, lágrimas, medos, admiração, con-
fiança, são sempre os mesmos. Jesus disse: “A 
lâmpada do corpo é o olho” (Mt 6,22). O olho é o 
espelho da alma. Olhar nos olhos é como bater a 
uma porta. Quando alguém bate à nossa porta, 
podemos reagir de muitos modos: não responder 
e limitar-nos a olhar pelo óculo; entreabrir a porta 
sem deixar entrar. Medo, indiferença, cansaço, ou 
então alegria, satisfação, entusiasmo, disponibi-

Era manhã de sábado. Acordamos antes do 
nascer do sol para escalar uma montanha. 
Seis amigos ficaram na casa da fazenda 

porque estavam cansados e achavam que era mui-
to cedo para começar a jornada. Seguimos numa  
caminhada de quatro horas para chegar aos pés  
da montanha. 

Alguém perguntou: “O sol brilha, a vista é bela. Mas 
para que subir mais alto? Não é melhor aproveitar a 
montanha onde nos encontramos, em meio aos pra-
dos e no bosque?” Mais quatro dos companheiros re-
solveram ficar aos pés da montanha. No fim, estavam 
comigo dois amigos alpinistas que não tiravam os 
olhos dos picos que decidiram subir.

Aquela aventura me ensinou que existem três tipos 
de pessoas no mundo: os preguiçosos, os “boas-vidas” 
(que se contentam com pouco) e os determinados.

Para os preguiçosos nenhum esforço é importante. 
São pessoas que não sonham e não inspiram sonhos.

Os “boas-vidas” estão interessados em curtir o pre-
sente. Não arriscam nada, não provam ousar ou sentir 
a emoção do medo. O ideal da vida é beber sem nun-
ca acabar com a própria sede.

No terceiro grupo – os terminados e corajosos – 
encontram-se aqueles para quais a vida é uma subida 
e uma descoberta. São conquistadores apaixonados 
pela aventura; eles que nos fizeram e que preparam a 
Terra do Amanhã.

O homem feliz é aquele que se aventura na subi-
da do monte, sem buscar diretamente a felicidade; 
talvez nunca chegará ao cume da montanha, mas 
encontra a alegria ao alcançar a plenitude e o ponto 
extremo de si mesmo, indo sempre para adiante”.

*Trecho do livro “O Rosto da Misericórdia”, publicado no Brasil pela editora Paulus em 2016. *Adaptação do Discurso do Padre Pierre Teilhard de Chardin sobre a Felicidade em Pequim.

// A misericórdia         
    no olhar *

// Encontrar
    a felicidade *

lidade. Todos sentimentos que se refletem nos 
olhos dos que se encontram. Que tristeza os olhos 
de quem não deixa entrar a luz nem transparecer 
os sentimentos; são como janelas fechadas.

A medicina moderna chegou a diagnosticar as 
doenças de uma pessoa observando o fundo de 
seu olho. Também as doenças da alma se refletem 
imediatamente nos olhos: o olho inseguro nun-
ca nos fixa diretamente e não mantém por muito 
tempo o olhar no outro; o olho do arrogante e do 
presunçoso cria sempre uma distância entre si e o 
outro; o olho do vaidoso, mesmo quando olha para 
os outros, vê-se somente a si mesmo; o olho do 
egoísta vê os outros como uma sua possível van-
tagem; o olho do mentiroso, quando olha, procura 
os pontos fracos do outro para neles fazer passar 
o que lhe convém; o olho do sensual nunca vê a 
pessoa, mas um objeto que possa agradar aos 
seus desejos.

Tudo isto para dizer que todos temos à disposi-
ção um meio privilegiado para exercer a misericór-
dia: o nosso olhar. Ele pode ser um bálsamo para 
uma ferida, ou então, “ahimé”, azeite sobre uma 
chaga. O que São Tiago diz da língua (Tg 3,5-10) 
vale também para os olhos: com eles podemos 
matar ou fazer viver, espalhar veneno ou dar con-
forto ao coração do irmão.

Tudo isto para dizer que todos temos à disposição um meio privilegiado 

para exercer a misericórdia: o nosso olhar. Ele pode ser um bálsamo 

para uma ferida, ou então, ‘ahimé’, azeite sobre uma chaga”

A alegria é 

o sinal mais 

infalível da 

presença de 

Deus”
Padre Pierre Teilhard Chardin

por Pe. Raniero Cantalamessa

por Pe. João Vitor Ortiz, sdb

D I S S E  J E S U S P E N S E   B E M
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1 - IV Congresso Nacional da Articulação 
da Juventude Salesiana em Brasília (DF);

2 - II Encontro de Aspirantes  
no Instituto São Vicente  
em Campo Grande (MS); 

3 - Pe. Wagner Luis Galvão, Pe. Ângel 
Fernández Artime (Reitor Mor) e Pe. Elias 
Roberto (Vice Inspetor) no Congresso 
Internacional da Pastoral Juvenil e 
Família em Madri, Espanha;         

4 - Retiro para Catequizantes 
na Lagoa da Cruz 
em Campo Grande (MS); 

5 - Encontro da Rede Salesiana Brasil  
de Comunicação em  
Campo Grande (MS); 

6 - Arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa 
inaugurando a primeira Paróquia 
Universitária do Brasil, na UCDB  
em Campo Grande (MS); 

7 -  1º Bosco Camping no Instituto  
São Vicente em Campo Grande (MS); 

8 - Voluntariado Missionário do 
Unisalesiano na aldeia São Marcos (MT);

9 - II Encontro Inspetorial  
de Acólitos em Campo Grande (MS); 

10 - Encontro da Articulação da 
Juventude Salesiana de Corumbá  
em Corumbá (MS);

11 - Encontro de Aspirantes no Instituto 
São Vicente em Campo Grande (MS).

//
Bem na foto

B E M  N A FOTO
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M Ú S I C A

C I N E M AL I V R O

de Lorde

de Darren
Aronofsky

de Anselm Grun

Há alguns anos, países 
da Europa foram surpre-
endidos com uma cantora 
que vinha se destacando 
por seu estilo autêntico: a 
jovem Lorde. Além de can-
tar, ela também é composi-
tora. Neozelandesa, possui 
voz firme e singular, que  
lhe rendeu várias premia-
ções. Foi eleita a jovem mais  
influente do mundo pe‑ 
la revista norte-americana 
Time e nomeada “Mulher 
do Ano” pela MTV, em 2013. 
Seu álbum Melodrama foi 
um grande sucesso entre a 
crítica. A menina, que antes 
escrevia contos, se tornou 
adulta e ganhou destaque  
pelas letras que compõe  
e pela sua influência musi-
cal com estilo melancólico.  
Vale a pena conferir!

Nesse ano, entraram em 
cartaz diversos filmes com 
abordagens religiosas, tal-
vez menos doutrinais e  
um tanto polêmicos quan-
to aos ensinamentos da 
Igreja. Um dos filmes que 
indico é “Mãe”. Não pro-
curei criar polêmicas em 
torno de adaptações ina-
dequadas dos assuntos 
bíblicos e religiosos, ape-
nas observei o olhar do 
diretor do filme e sua sutil 
intenção de retratar a luta 
do bem e do mal na vi-
são da criação do mundo  
e do homem. “Mãe” é um 
daqueles filmes marcantes 
e cheios de simbolismo, 
que procurei relacionar 
com aspectos bíblicos. Por 
exemplo, o poeta como 
Deus, o criador, a mulher 
como a casa, o planeta, o 
homem que entra na casa, 
entendido como Adão e 
depois a mulher com seus 
filhos que personificam 
Eva, Caim e Abel. Todos os 
conflitos em relação aos 
personagens conduzem 
à centralidade da mensa-
gem do filme, que nada 
mais é que a “Persistência 
de Deus para com a huma-
nidade”, do recomeço à re-
denção. O perdão torna-se 
fundamental para com-
preender a vida humana. 
Vale a pena assistir essa 
obra de arte!

Anselm Grun é uma das 
maiores referências da atu-
alidade sobre o tema da es-
piritualidade. Relacionando 
várias áreas de estudo, ele 
apresenta na obra “Trans-
forme seu medo” um con-
vite para mergulharmos na 
vida interior como proposta 
de autoconhecimento, sem 
medo de enfrentar limites 
e aflições. O medo pode 
ser o caminho para reno-
vação e redenção. Uma  
vez que tomamos conhe-
cimento das nossas fra-
gilidades, torna-se bem 
mais fácil superá-las. Inte-
ressante que o “medo” faz 
parte do nosso cotidiano, 
pois quem não tem medo? 
Seja de escolhas, relações, 
lugares, pessoas, morte, ou 
até das coisas mais sim-
ples, o medo de si mes-
mo é difícil de enfrentar, 
o confronto pessoal exige 
de cada um maturidade e 
equilíbrio afetivo. A relação 
com Deus pode abrir possi-
bilidades incríveis, uma vez 
que a oração seja o lugar 
dessa batalha. É uma boa 
leitura para quem busca 
cultivar a vida espiritual!

Melodrama

MãeTransforme
o Seu Medo

Nesta editoria, a cada 

edição, um convidado 

dá dicas culturais que 

oferecem reflexões 

interessantes sobre 

temas ligados ao amor 

cristão e à fé. Quem a 

inaugura é o Pe. Ademir 

Oliveira, pró-reitor de 

Pastoral da UniSalesiano
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Nossa história de amor com Deus nasce de um 
sim livre e amoroso. Ele nos ama, nos esco-
lhe, nos consagra e nos sela com a marca de 

Seu amor. Essa história é uma referência significati-
va de um amor verdadeiro e sempre novo. Desse en-
contro entre cada um de nós e Deus, concretiza-se o 
amor, inseparável e eterno.

 Essa experiência de amor entre Deus, que chama,  
e nós, que respondemos a ele, é um caminho que se faz 
de descobertas e entregas diárias. O amor de Deus é 
incondicional, mas a resposta a esse amor na entrega  
da nossa vida ao Amado depende de nossa disponi-
bilidade para nos abrir ao encontro com Ele no tempo 
existencial de cada um.

 Para alguns, essa história fascinante de amor se 
inicia cedo na infância; para outros, na juventude ou 
mais tarde na vida. Na verdade, Deus nos ama ainda 
no útero materno. Foi esta a experiência do profeta 
Jeremias. “Antes mesmo de te formar no ventre ma-
terno, Eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, Eu 
te separei e te designei para a missão de profeta para 
as nações!” (Jer 1,5).

 Mas nós, seres humanos, temos nossa liberdade, e 
o despertar para o amor de Deus pode acontecer em            
qualquer momento da existência.

//
Uma 
resposta de
liberdade *

R ECA D O  D O  P E .  G I L DÁS I O  M E N D E S

*Trecho de “Deus te chama para uma história de amor com Ele”, publicado em 2017 pela Inspetoria Salesiana de Campo Grande - MS.

O amor não tem 

idade. A história 

de amor com Deus 

nasce em qualquer 

tempo da vida”.
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