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«Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou, com todas as bênçãos 

espirituais em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para sermos santos e 

irrepreensíveis, em caridade, na sua presença» (Ef 1, 3-4) 

«Coragem para o presente… E sobretudo para o futuro» (São Daniel Comboni) 

 

Caríssimos confrades, boa Festa de São Daniel Comboni 

A Palavra de Deus, que acabámos de ler, recorda-nos como é bom agradecer ao Senhor pela sua presença e as 

suas bênçãos na vida de cada um dos seus discípulos e discípulas. Contemplando a vida do nosso Pai e 

Fundador somos convidados a dizer bem de Deus, a bendizê-lo e a agradecer-lhe pela pessoa, a vida de 

testemunho e serviço missionário de São Daniel Comboni. Somos conscientes de estar perante um pastor do 

Povo de Deus, santo e generoso, que viveu a sua chamada à santidade de vida e exercendo a caridade apostólica 

na missão em África. 

Entre as muitíssimas inspirações que o Espírito Santo nos pode sugerir quer individualmente quer como 

comunidade, este ano queremos celebrar a Festa de São Daniel Comboni considerando principalmente três 

realidades. 

A santidade de Comboni fala-nos do amor crucificado do Coração de Jesus. São Daniel Comboni fez o 

seu caminho de santidade amando e abraçando a Cruz, o lugar por excelência onde contemplar o coração de 

Deus pela humanidade sofredora. Olhando para a Cruz, Comboni contemplou o Coração de Jesus que palpita 

pela humanidade necessitada de se encontrar com o grande amor de Deus por cada homem e cada mulher. Este 

ano, depois de uma longa reflexão e várias propostas, escolhemos a cruz que os Missionários Combonianos 

do Coração de Jesus levarão como sinal da sua pertença a Deus, à missão e ao Instituto. 

Esta cruz, através de Cristo apresentado com os matizes de um rosto Africano, recorda-nos a paixão 

missionária de Comboni pelos povos da África pelos quais deu a sua vida. A sigla MCCJ colocada no verso, 

precisamente sobre a imagem do mundo, convida-nos a trabalhar como Missionários Combonianos na 

construção do Reino de Deus entre diversos povos e contextos difíceis. 

A santidade de Comboni vive-se em comunhão com a humanidade sofredora. São Daniel viveu uma 

santidade solidária com quem sofre e com quem é maltratado. Ao longo da nossa história, os filhos e as filhas 

de São Daniel Comboni procuraram caminhar na via da santidade, partilhando a vida quotidiana dos seus 

irmãos e das suas irmãs que sofrem. Temos grandes figuras que são exemplos no fazer causa comum com as 

gentes: o P. Guiseppe Ambrosoli, que será beatificado no próximo ano no dia da Festa de Cristo Rei; o P. 

Ezequiel Ramin e tantos outros e outras. Também nós hoje somos chamados a partilhar na santidade a vida de 

muitíssima gente que enfrenta a crise da pandemia do coronavírus e todas as suas consequências. 

Permaneçamos em comunhão com os migrantes e os refugiados, com as populações que se encontram em 

zonas de conflito e de guerra. Levemos no nosso coração todo o peso do sofrimento da Igreja e a triste situação 

da natureza e da criação. 

A santidade de Comboni acompanha-nos no nosso caminho rumo ao XIX Capítulo Geral. Estamos 

confiantes de que o encontro com São Daniel Comboni, que intensificaremos durante o nosso caminho de 

preparação para o próximo Capítulo Geral, nos fará redescobrir a santidade de vida de São Daniel e nos 

recordará a nossa chamada a ser discípulos. Somos convidados a deixar-nos converter pela Misericórdia de 

Deus, a continuar o nosso caminho para ser «santos e capazes» como queria o nosso fundador e a viver a nossa 

missão no contexto do mundo de hoje ao lado dos irmãos e das irmãs que necessitam ouvir a Boa Notícia de 

Jesus Cristo. 

Que a nossa Mãe Maria, que acolheu e guardou tudo no seu coração, nos obtenha a graça da escuta, do 

aprofundamento e do acolhimento das inspirações do Espírito Santo no nosso caminho rumo ao XIX Capítulo 

Geral. 

 

Boa caminhada com São Daniel Comboni! 

 

P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie, MCCJ 

pelo Conselho Geral  

 

  

 


