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Intenções de oração
Dezembro – Para que deixemos
resplandecer em nós a luz de Cristo
incarnado e o anunciemos a quantos vivem a
expectativa do Senhor na obscuridade da
solidão e no sofrimento. Oremos.
Janeiro – Para que as conclusões da 6ª
assembleia geral dos LMC façam crescer o
movimento na unidade, na fraternidade, na
colaboração e no empenho dentro e fora do
próprio país. Oremos.
Publicações
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P. Tonini Falaguasta Nyabenda, L’Africa
del Comboni e le periferie di Papa Francesco, Missionários Combonianos, Cordenons
2018. Neste opúsculo bicolor as notícias
sobre Comboni (páginas de cor branca),
alternam-se com aquelas sobre alguns outros
Santos (páginas de cor laranja). Como que a
sublinhar que – escreve o Padre Geral no
prefácio – «a atenção e a ajuda aos mais
pobres e aos mais abandonados sempre foi
uma constante para o Cristianismo. São
Daniel Comboni não fez outra coisa senão
seguir exemplos ilustres e a sua história chega
aos nossos dias».
P. Aurelio Boscaini, Padre Renato Bresciani, Testemone di acco-glienza, Fundação Nigrizia, Verona 2018. É a breve
biografia do fundador da Acse, escrita por
ocasião do 50º aniversário da Associação
comboniana de serviço a emigrantes e
refugiados. O P. Renato – lê-se no prefácio do
P. Giovanni Munari –, antecipando o que o
Papa Francisco não cessa de indicar-nos, foi
«durante uns trinta anos, na Cidade eterna,
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paladino de acolhimento e de defesa dos
direitos e da dignidade de irmãos e irmãs
imigrantes, africanos em particular».
ÁFRICA DO SUL
Fórum Temático sobre Mineração
O P. Dario Bossi participou em Joanesburgo,
de 12 a 15 de Novembro de 2018, no Fórum
Temático sobre Mineração, organizado por
vários grupos, incluindo a Rede Igrejas e
Mineração, também fundada pelos
Missionários Combonianos.
Houve 350 participantes no Fórum, vindos
de 50 países, 28 dos quais eram africanos.
Quase metade dos participantes eram
pessoas, organizações e movimentos ligados
a igrejas cristãs; também estiveram presentes
representantes de algumas conferências
episcopais e do Dicastério para o
Desenvolvimento Humano Integral do
Vaticano.
O Fórum confirmou a gravidade do tema da
actividade mineira e da extração, que está a
ameaçar populações e territórios em
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diferentes partes do mundo, e também se
notou o crescente interesse da Igreja por
estas questões. (P. Dario Bossi)
BRASIL
«Justiça nos Trilhos» recebe prémio
Terça-feira, 27 de Novembro de 2018, em
Genebra, no Fórum das Nações Unidas sobre
Empresas e Direitos Humanos, «Justiça nos
Trilhos» recebeu o prémio Direitos Humanos
e Empresa (Human Rights and Business
Award Foundation), acompanhado de uma
doação de 50 000 dólares americanos.
«Justiça nos Trilhos» é uma organização,
apoiada também pelos Missionários
Combonianos, que trabalha ao lado das
comunidades locais, numa zona remota do
Brasil – com a população indígena,
camponeses e afro-descendentes – para travar os abusos sobre
os direitos humanos e ambientais cometidos
por companhias mineiras e empresas de
siderurgia, em particular pela multinacional
Vale.
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Os membros do conselho de administração
da Fundação Human Rights and Business
Award que lançaram este prémio anual para
distinguir o trabalho excepcional de quantos
enfrentam os impactos sobre os direitos
humanos causados pelas empresas,
declararam que «Justiça nos Trilhos»
encarna tal perfil, trabalhando rigorosamente
e conscienciosamente desde há muitos anos
em circunstâncias difíceis, sempre em
estreita colaboração com as comunidades
locais».
CONGO
Congresso dos Cenáculos de Oração
missionária
O primeiro domingo de Novembro é a
jornada em que se reúne o XVIII Congresso
dos Cenáculos de Oração Missionária (COM).
Este ano, o congresso celebrou-se domingo 4
de Novembro de 2018 em Limete-Kinshasa, na República Democrática do
Congo, sobre o tema: «COM, empenhados
com a cultura de justiça e paz».
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Na sua apresentação, o P. Boniface Gbama
Nsusu sublinhou que «o trabalho de
educação à cultura de paz é de extrema
importância. Porque a educação, a chave para
o desenvolvimento sustentável de uma
sociedade, é a arma mais poderosa contra a
pobreza. Nenhum país pode desenraizar a
pobreza sem educação. Desenvolver uma
cultura de justiça e paz é um empenho que
todos, cada um ao seu nível, são chamados a
abraçar para fazer deste mundo um lugar
melhor. Mas requer também sacrifícios dos
quais Jesus nos deu o exemplo (1 Pedro
2,21)». No mesmo domingo, nasceu um novo
Coro denominado Afriquespoir.
O congresso terminou com uma celebração
eucarística e um almoço de confraternização.
EGSD
Quinquagésimo aniversário de
ordenação sacerdotal
O missionário comboniano P. Giuseppe
Scattolin foi ordenado sacerdote dia 30 de
Novembro de 1968, dia da festa do Apóstolo
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Santo André.
A celebração do 50º aniversário da sua
ordenação sacerdotal realizou-se dia 16 de
Novembro de 2018, às 18 horas, na igreja do
Coração de Jesus, no Cairo. «Graças a Deus
pela sua misericórdia e amor – disse o P.
Giuseppe –. Obrigado a todos aqueles que me
ajudaram nestes anos. Que o Espírito nos
guie no caminho de Cristo». Muitos
parabéns, P. Giuseppe, e que Deus te
abençoe.
ETIÓPIA
Abertura de nova missão
Dia 17 de Novembro de 2018 foi aberta uma
missão em Galye Rogda, em Wolkite, na
eparquia de Embdibir, entre um grupo de
Gumuz que se refugiaram na zona no tempo
do imperador Menelik, há mais de cem anos.
Este povo, que hoje conta bem mais de um
milhar de pessoas, dada a distância dos
outros Gumuz, recebeu o evangelho só
recentemente, embora tendo, os
Combonianos, aberto em 1939, entre os
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Gumuz, a estação missionária de Wombera.
Este grupo acolheu a fé graças às visitas dos
nossos catequistas católicos provenientes do
resto da zona Gumuz, que aí foram pela
primeira vez acompanhados pelo P. Juan
González Núñez.
A solicitude apostólica do Eparca Abune
Musie Gebreghiorghis e o zelo evangelizador
dos Missionários da Ordem da Imitação de
Cristo (OIC), uma ordem de Rito Católico
Malancar dos cristãos de S. Tomé, com a
graça de Deus, fez o resto.
O bispo reconheceu amplamente o trabalho
feito pelos Combonianos para a primeira
evangelização destes Gumuz em Galye Rogda
e também o generoso contributo para a
construção da bela capela desta missão.
À volta da capela cresceu uma povoação e
surgiu uma escola gerida pelo cuidado
apostólico das Irmãs de Santa Ana.
ITÁLIA
Uma boa notícia
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Graças à colaboração com a radio inBlu, de
segunda a sexta às 12h03, através da radio
inBlu, é transmitido em toda a Itália o RJ
África, preparado pela redacção da Nigrizia e
produzido por Afriradio. Pode-se ouvir a
transmissão da radio inBlu em
https://www.radioinblu.it/live/
É mais do que uma boa notícia. São três
minutos de notícias sobre a África que
dificilmente se ouvem noutro lado.
InBlu é um projecto radiofónico nacional (cf.
TV 2000) de inspiração cristã ao serviço das
emissoras presentes no território. Propõe
uma grelha completa (difundida via satélite,
via internet, via app para os equipamentos
móveis e em FM, na cidade de Roma) que
cada rádio pode integrar na sua
programação, numa lógica de colaboração e
de partilha.
A radio inBlu é retransmitida por mais de 123
emissoras radiofónicas locais.
Combonianos em Limone: 50 anos e
história
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A celebração dos 50 anos de história de
Limone, iniciada a 15 de Março deste ano,
encerrou dia 18 de Novembro com a Missa
solene de acção de graças na igreja de S.
Benedetto, presidida pelo P. Venanzio Milani,
Superior do centro multimédia de Verona.
Eventos intercalados por «encontros»
significativos como o encontro com
familiares, amigos e apoiantes, em Outubro e
o almoço de solidariedade, organizado pelos
Alpini de Limone, na véspera do
encerramento. A receita foi entregue a D.
Menghesteab, Arcebispo de Asmara, para os
seus projectos de promoção humana na
Eritreia.
Partimos do zero. A casa natal a desabar e
necessitada de restauro. Sem luz, sem água,
sem estradas. Nestes cinquenta anos a
amorosa atenção de tantos contribuiu para
valorizar este lugar até o tornar um oásis de
paz e de inspiração.
O P. Guido Bertuzzi (superior de Limone de
1972 a 1979) deu um forte impulso para que
este lugar tão caro ao coração de cada
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comboniano se tornasse um lugar de
espiritualidade e de promoção vocacional.
Nestes cinquenta anos muitos jovens
passaram por Limone: GIM, movimentos de
todas as denominações, associações de
voluntariado. Os cinquenta anos de presença
da família comboniana em Limone
coincidiram com a abertura do país ao
mundo do turismo, em grande parte de
língua alemã (95 %). E assim o evolver-se da
história reporta-nos surpreendentemente ao
«fascínio das origens»: Alemanha, Áustria,
Sul do Tirol, Limone, Verona, o berço do
movimento missionário comboniano.
Em sinal de gratidão, a família componiana
ofereceu à paróquia um crucifixo em ébano (a
indicar as raízes da mística da cruz) e à
administração municipal um pilar do togu na
(Dogon, Mali), cujo valor simbólico foi assim
explicado pelo P. Milani: «A cidade de
Limone para todos os missionários
Combonianos, representa o lugar de origem,
ali nasceu o seu fundador Daniele Comboni, e
esta pequena cidade representa, portanto, a
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fonte da vida do Instituto. Daniel Comboni
permaneceu sempre muito ligado à sua terra
natal e sempre manifestou reconhecimento
pelos seus conterrâneos que por sua vez o
encheram de afecto e gratidão, apoiando-o a
ele e ao Instituto em tantos projectos, no
curso do tempo e ainda hoje. Daniel
Comboni, um pouco como um pilar do togu
na, é ponto de referência na história de
Limone».
Novos leitores e acólitos
O Instituto enriqueceu-se com quatro novos
leitores e quatro novos acólitos. Os dois
ministérios foram conferidos domingo, 18 de
Novembro, no curso de uma missa presidida
por D. Salvatore Visco, arcebispo de Capua,
na igreja paroquial de Santa Maria da Ajuda
de Castel Volturno. Entre os concelebrantes
encontravam-se os combonianos da
comunidade de Castel Volturno e os padres
Tesfamariam Ghebrecristos Woldeghebriel e
P. Körber Markus Lorenz, ambos formadores
do escolasticado de Casavatore (Nápoles).
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Depois da homilia, os escolásticos
combonianos Moisés Zacaris (Moçambique),
Valverde Arce Byron José (Costa Rica),
Djekoundamde Florent (Chade), e Tekle
Melaku Wolde (Etiópia) foram eleitos ao
ministério do leitorado. Foram por sua vez
instituídos acólitos Deivith Harly Zanioli
Gonçalves (Brasil), Angella Gabriel (Uganda),
Oduor Kevin Otieno (Quénia), Paluku Vindu
Moïse (RD. Congo).
Aos leitores foi entregue o livro da Sagrada
Escritura, enquanto os acólitos receberam a
patena com o pão e o cálice com o vinho que
foram consagrados durante a celebração.
Encontro do Conselho Europeu da
Missão
O Conselho Europeu da Missão (CEM)
reuniu de 20 a 22 de Novembro em Verona.
O CEM é formado pelos padres Giorgio
Padovan (Itália, coordenador), Dário Balula
Chaves (Portugal), Martin Devenish
(provincial da LP e encarregado do sector da
Missão), Théotime Akpako (Polónia), Franz
Weber (DSP), Javier Alvarado (LP), Roman
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Medina (Espanha) e Mariano Tibaldo
(secretário geral do Secretariado da Missão).
A reunião iniciou com a partilha de alguns
aspectos da realidade europeia a nível social,
eclesial e político. Foi analisado um certo
clima de racismo e xenofobia, medo e
desconfiança em relação aos migrantes por
parte de muitos. Cada um dos participantes
no CEM falou das prioridades e do caminho
do seu secretariado provincial da missão.
Foi dedicado muito tempo à planificação do
Laboratório (workshop) Europeu da Missão
que terá lugar em Verona de 1 a 6 de Julho de
2019.
O laboratório tem o objectivo de realizar os
conteúdos do simpósio de Limone 2018 nas
respectivas províncias, combinando a
reflexão com propostas práticas adequadas às
várias dimensões da missão provincial
(animação missionária, leigos, JPIC,
comunicação, etc.).
É a segunda vez que o CEM se reúne;
reconhece-se a sua importância para
coordenar as várias actividades missionárias
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na Europa. Os problemas da missão, de facto,
ultrapassam as fronteiras geográficas de uma
circunscrição e só numa perspectiva
continental poderão ser enfrentados de
forma eficaz.
PERU
Encontro regional da CONFER
De 19 a 21 de Outubro de 2018, realizou-se
em Pucallpa o encontro regional da CONFER
(Conferência dos Religiosos do Peru) das
dioceses centro-orientais do país (Huánuco,
Huancayo, Tarma e Pucallpa, Ayacucho),
com a participação de 18 nacionalidades de
quatro continentes, graças também à
presença de religiosas da Índia, das Filipinas,
de Madagáscar, do Congo, etc.
Reflectimos sobre dois temas: «Vinho novo
em odres novos», apresentado pelo P. Pedro
Veliz Valencia, capuchinho, sobre a vida
religiosa no mundo de hoje, e «A visita do
Papa Francisco» (Janeiro 2018), a cargo do
padre jesuíta Juan Carlos Morante, que
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sublinhou a mensagem preciosa do Papa para
o Peru e para toda a Amazónia.
As reflexões e as actividades do encontro
desenrolaram-se num ambiente de
universalidade – como um pequeno
Pentecostes que não conhece fronteiras – e,
ao mesmo tempo, de alegria fraterna, como o
passeio de barco no lago de Yarinacocha, a
visita ao jardim zoológico, as apresentações
típicas das delegações diocesanas, as danças
da selva amazónica…
Foi uma experiência muito bela e
inesquecível para mim, comboniano, tendo
presente também o facto de no próximo ano
o Instituto se deter sobre o tema da
«multiculturalidade» qual desafio para a
nossa presença no mundo de hoje. (P. Luis
Weiss)
POLÓNIA
Visita do Padre Geral
De 30 de Outubro a 10 de Novembro, tivemos
a oportunidade de receber entre nós o P.
Tesfaye Tadesse. O objectivo principal da sua
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presença era orientar os exercícios
espirituais, mas houve também tempo para
encontros e conversas com todos os
confrades e para uma visita ao Santuário de
Jasna Góra, no campo de concentração de
Lagiewniki e Birkenau. Agradecemos ao
Padre Geral pelo seu tempo e por ter-nos
dado um exemplo de simplicidade evangélica
e fraternidade. (T. Basinki)
RCA
Mensagem para a República CentroAfricana
O Conselho Geral está próximo do povo e da
Igreja centro-africana que mais uma vez
chora os seus mortos depois do ataque por
parte dos rebeldes ex-Seleka e do grupo
Armado UPC ao Paço episcopal de Alindao
que albergava cerca de 26 000 refugiados
internos.
Depois de terem saqueado e incendiado a
catedral, os rebeldes dirigiram-se para o
campo de refugiados onde assassinaram pelo
menos 42 pessoas, mas parece que até hoje o
18

número das vítimas terá subido para pelo
menos 70 ou até talvez mais.
O Conselho Geral condena toda a forma de
violência na República Centro-Africana como
em qualquer outra parte do mundo e une-se
através da oração ao luto e à dor que o povo e
a Igreja centro-africana estão a viver.
TOGO
Sessão de formação para os ecónomos
De 6 a 9 de Novembro, realizou-se em Lomé
a sessão de formação para os ecónomos locais
da província, orientada pelo P. Pietro
Ciuciulla, Assistente Geral encarregado da
África francófona e da economia.
O tema tratado era a gestão dos bens da
Igreja de acordo com as disposições do
Direito Canónico e pelo Directório Geral da
Economia do Instituto. Foi também ocasião
para os ecónomos das comunidades
apresentarem os seus balanços e os projectos
para 2019.
Rezemos pelos nossos defuntos
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* A MÃE: Giuseppina, do P. Goffredo
Donato (MZ).
* O RIMÃO: Cesare, do P. Giorgio Aldegheri
(I).
* A IRMÃ: Rosa, do P. Miguel Torres
Madrigal (NAP); Teresa, do
Ir. Giovanni Bonafini (U); Elizabeth, do P.
John Downey (LP).
* AS IRMÃS MISSIONARIAS
COMBONIANAS: Ir. M. Chiara
Mazzucco, Ir. M. Annunziata Albiero, Ir.
Veronica M. Weldemariam, Ir. M. Romilde
Spinato.

20

