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Até aos Confis da Terra 

 

 

 
 

Prot. S.G. – L. 036/2020 

 

15 de julho de 2020 

Queridas Irmãs e Parceiras/os da Missão, 

 

 

Saudações e bênçãos neste mês em que celebramos o nascimento (15 de julho de 1850) e a 

canonização (7 de julho de 1946) de Santa Francisca Xavier Cabrini. Ao concluir o mês da 

celebração da festa do Sagrado Coração de Jesus, observamos agora, Aquele a quem Madre 

Cabrini dedicou sua vida. Como mulheres consagradas e missionárias do Sagrado Coração, 

sentimos uma profunda e transbordante alegria em estudar a vida e os escritos de nossa 

Fundadora, seguindo seus passos, como portadoras do amor de Jesus a todos os confins da 

terra. 

 

Ao honrar Madre Cabrini e entender esse momento de nossa história como uma grande 

graça para aprofundar nosso compromisso espiritual, nós colocamos o nosso foco em nossa 

compreensão compartilhada, do núcleo do princípio cabriniano da "Educação do Coração". 

Por meio de contribuições valiosas em nosso blog e site do ‘Cabrini World’, uma imagem 

clara está refletindo nossa realidade de interconectividade como um organismo global. Esse 

corpo, apesar de ter partes muito únicas, desempenhando papéis específicos em diferentes 

realidades, está vitalmente conectado pelo mesmo fluxo de vida. Onde quer que nos 

Cesare Secchi (1938), Santa 
Francisca Xavier Cabrini 
educando as suas filhas.  
Capela de Santa Frances 
Xavier Cabrini, Basilica dei 
S.S. Antonio Abate e 
Francesca Cabrini – 
Sant’Angelo Lodigiano (LO) 
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encontremos, há um fio de amor que nos une, como testemunha na abordagem cuidadosa 

que temos ao servir os outros. 

   

A Educação do Coração, característica central de como levamos o amor de Cristo ao mundo, 

é responsabilidade de todas/os nós. Aplica-se à maneira como administramos nossas 

missões, educamos e vivemos nossos relacionamentos. O que desenvolvemos ao longo de 

muitos anos e continuamos a construir avidamente só é possível através da graça, 

determinação e aplicação rigorosa dos princípios que nasceram no amor de Cristo. Sinto-me 

feliz em ouvir relatos do que os ex-alunos estão realizando, dos funcionários cabrinianos que 

vão além do dever de cuidar de seus beneficiários e das amizades estabelecidas em todo o 

mundo, resistindo às provações de nosso tempo. 

 

Através desses relatos, recordo de que a Educação do Coração não se refere a edifícios ou 

equipamentos, e não se limita apenas ao domínio das escolas. Nossas missões e bens 

temporais são simplesmente veículos que nos permitem alcançar e formar mentes, tocar 

corações e preparar vidas. Este boletim oferece algumas dicas do como algumas de nossas 

obras estão vivenciando a Educação do Coração em todas as extremidades da Terra. Seja 

educando crianças em idade escolar, capacitando funcionários, administrando instituições 

ou tratando pacientes, uma abordagem da Educação do Coração fala sobre como aplicamos 

o carisma no mundo de hoje. 

 

Nesses últimos seis anos, a nossa caminhada, orientada pelas Conclusões do nosso capítulo 

de 2014, convida-nos a viver nosso carisma em muitas áreas. Chama-nos a procurar os mais 

necessitados e exorta-nos a encontrar novas oportunidades para aprofundar e fortalecer 

nossas obras apostólicas como meios para concretiza-las. Este é um trabalho contínuo de 

transformação e educação de nossos próprios corações. Como educadoras/es do coração, 

peço a cada uma/um que reflita sobre o como e quais transformações ocorreram em nós 

mesmos e a nossas missões nos últimos seis anos. Essa transformação é a obra do Espírito 

de Deus batendo à porta do nosso coração e nos convidando a um relacionamento cada vez 

mais profundo consigo mesma/o e com os outros. Enquanto aguardamos ansiosamente nos 

reunirmos para o próximo Capítulo, somos chamadas/os a continuar nossa participação 

nesse processo transformador. Somos gratas/os pelas orientações dos nossos documentos 

do Capítulo e devemos continuar a adotá-las, implementando ações concretas para realizar 

as mudanças que desejamos. 

 

A própria Madre Cabrini nos mostrou como a Educação do Coração se aplicava em tudo o 

que empreendia: na educação, na creche, na saúde e na liderança e engajamento de pessoas 

de todas as esferas da vida. O chamado é que continuemos fazendo o mesmo, pois é um 

carisma vivo do qual, todas/os fazemos parte, dando sua contribuição. Deixo as seguintes 

palavras de Madre Cabrini (em 18 de novembro de 1902), que ainda soam tão verdadeiras 

hoje, inspirando cada uma/um de nós que participamos da formação das gerações futuras: 

  

“Um mundo intoxicado por teorias errôneas precisa daqueles que ensinam a sã doutrina, 

mas quão árduo é o trabalho de reeducar os que se perderam! 



 
 

3 

A formação de uma nova geração está em vossas mãos. Vós deveis iniciá-los na direção 

certa, incutir neles princípios sólidos, boa semente que, aparentemente enterradas no 

momento, sem dúvida, darão bons frutos a seu tempo. As impressões da infância nunca 

são apagadas. Está em vossas mãos a educação dos jovens a fim de que cresçam até a 

maturidade e se tornem o orgulho de sua família, da sociedade, do país e, principalmente, 

da honra e apoio da Igreja. Já recebi muitas consolações de nossas alunas da faculdade de 

Pedagogia e espero mais, certa de que essas jovens exemplares se sairão bem, agora e no 

futuro". 

 

Ao recordar a vida de Santa Francisca Xavier Cabrini, Padroeira dos Migrantes, como  

educadoras/res do coração, continuemos a 'ver Aquele' segundo seu exemplo. Que nosso Pai 

Celestial abra os olhos de Seus fiéis para ver a injustiça, tanto a opressão racial quanto os 

sistemas injustos que perseguem migrantes e refugiados. Que possamos ver aqueles que 

vivem na pobreza e sofrem suas consequências. Que busquemos continuamente a sabedoria 

necessária para apoiar e amar de forma exclusiva e criativa aqueles que nos foram confiados. 

Que as pessoas a quem servimos tenham a possibilidade de serem respeitados em sua 

dignidade e que trabalhemos juntas/os como um corpo, em unidade, para que o Reino de 

Deus aconteça. Muita força para todas/os nestes tempos sem precedentes e muitas bênçãos 

durante este mês celebrativo.  

 

Unidas no Coração de Jesus, 

Ir Barbara Staley, Superiora Geral, MSC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1,2,3,4. Educar Corações dentro do Mundo Cabrini 
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A Essência do cuidado cabriniano da Saúde: 
Cuidando a partir do Coração 

 

 
 
 
As Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus chegaram a Melbourne em 1948. 
Inspiradas pela missão de cura de Jesus, elas expressaram sua missão na busca e no serviço 
aos mais necessitados, anunciando a Boa Nova, através de suas ações.  
 
As Irmãs herdaram um pequeno hospital no subúrbio das Irmãs da Caridade e ali 
trabalharam incansavelmente, cuidando dos pacientes e gerenciando os serviços. Desde o 
final dos anos 80, a responsabilidade pelo atendimento da saúde na Austrália foi 
progressivamente sendo transferida para os leigos. A nós foi confiada a tarefa de levar 
adiante o legado das Irmãs. 
 
Mesmo que partilhamos a mesma missão de outras Instituições de Saúde australianas 
Católicas, sabemos que há algo mais no trabalho aqui. Os nossos pacientes, visitantes e 
funcionários dizem “há algo sobre Cabrini...” mesmo que eles não saibam como expressar 
em palavras a diferença que experimentam. Eu tenho o mesmo sentimento quando visito as 
nossas organizações-Irmãs em outras parte do mundo e tenho certeza de que você também 
sente isso.  
 
As Irmãs trazem uma orientação especial ao seu trabalho com base no carisma de sua 
Fundadora, Sta. Francisca Xavier Cabrini e sua Identidade Missionária. Madre Cabrini 
treinou as Irmãs como professoras e acreditou que a educação era um ato de amor. 
Ela incentivou uma filosofia educacional que chamou Educação do Coração. Isto se tornou 
parte da formação das Irmãs no desenvolvimento da vocação religiosa. Está incorporada na 
cultura de nossas organizações, influenciando as atitudes e comportamentos  de todos que 
são parte desse grande empreendimento.  
 
Os líderes e funcionários leigos trazem a competência profissional no desempenho de suas 
funções. No entanto, diferentemente das Irmãs antes de nós, não tivemos as mesmas 
oportunidades de formação na Identidade Católica e Carisma Cabriniano.  
 

Foto 5. 
trabalhadores da 
saúde da nossa 
família Cabrini 
Health em 
Cabrini Health 
em Malvern, 
Austrália 

Visite a secção da Comissão Internacional de Saúde no website: Mundo Cabrini 

https://www.cabriniworld.org/international-health-commission/
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Precisamos prestar atenção a isso, também, se quisermos ser autênticos líderes e 
participantes no Cuidado Cabriniano da Saúde. 
 
Na reunião da Comissão Internacional da Saúde realizada em Melbourne em agsto de 2018, 
começamos a explorar a essência do Cuidado Cabrinianno da Saúde, em umd discurso da  
Irmã Concepción. Em síntese, é cuidar do coração. Eu os convido a refletir sobre a sua 
experiência para identificar alguma coisa que a torna especial. 
 
 
Cath Garner 
Presidente da Comissão Internacional da Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oração para combater o Corona Vírus 

Ir Christine Koelhoffer IHM 

 
Deus querido, vosso desejo é pela nossa integridade e bem-estar. 

Acompanhamos com ternura e oração o sofrimento coletivo de nosso mundo neste 
momento. 

Sofremos com a perda de vidas preciosas e vidas vulneráveis ameaçadas. 
Sentimos a dor por nós mesmos e por nossos vizinhos, diante de um futuro incerto. 

Rezamos: que o amor, não o medo, se torne viral. 
Inspirai nossos líderes a discernir e escolher sabiamente, alinhados com o bem 

comum. 
Ajudai-nos a praticar o distanciamento social e revelai-nos maneiras novas e 

criativas de nos unirmos em espírito e em solidariedade. 
Chamai-nos para confiar profundamente em sua presença fiel, 

Vós, Deus que jamais nos abandonais. 
 

FONTE 

Foto 6 e 7. Cabrini Trabalhadores da área de saúde na Guatemala (esquerda) e na 
Etiópia (direita) 

https://www.xavier.edu/jesuitresource/online-resources/prayer-index/coronavirus-prayers
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Como a equipe Financeira do Instituto 
assume sua parte da “Educação do 

Coração”  

As finanças servem à nossa missão e carisma. O Escritório de Finanças do Instituto é 
chamado para apoiar nossas irmãs e irmãos Cabrinianas/os empenhados em educar o 
coração das crianças em todo o mundo. Ajudamos a garantir a sustentabilidade de nossas 
missões  educacionais investindo internamente recursos financeiros e fornecendo apoio 
administrativo às nossas escolas. Além disso, através de investimentos de impacto externo, 
procuramos expandir nossa presença através de parcerias com organizações que apoiam 
iniciativas educacionais com base na comunidade. 
 
Investimentos internos nas escolas cabrinianas financiam melhorias nos prédios, bolsa de 
estudo e esforços de fortalecimento administrativos. Mais recentemente, provemos fundos  
emergenciais para as escolas da Argentina, Itália e Espanha a fim de ajudar aquelas 
instituições durante a crise atual. 
 
O maravilhoso trabalho realizado por nossas missões financiadas ajuda a informar a 
expressão carismática de nossos investimentos de impacto externo, incluindo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

IFF é uma instituição financeira de desenvolvimento comunitário que provê apoio financeiro 

e treinamento para as organizações sem fins lucrativos que trabalham para melhorar suas 

comunidades. Nas duas últimas décadas a IFF conduziu uma pesquisa extensiva (research) 

para informar sobre política públicas com o objetivo de aumentar a disponibilidade de opções 

de cuidado de qualidade de crianças para famílias de baixa renda nos Estados Unidos. Eles 

também proveram subsídios, consultorias e assistência técnica para ajudar a melhorar os 

centros de atendimento a crianças – Creches - a fim de garantir recursos para que as crianças 

de baixa renda tenham espaços de aprendizado de alta qualidade. Para saber mais, assista os 

vídeos aqui (here) (Somente em Inglês). 

 

Coastal Enterprises Inc. (CEI) é uma Instituição financeira de desenvolvimento 

comunitário, que possui um programa especializado chamado “Child Care Business Lab) 
projetado para apoiar empreendimentos de assistência à infânncia. Uma das 
empreendedoras, é Naima Abdirhmon, uma imigrante somália que fundou o Centro de 
Aprendizagem ARWO, em Portland, Maine, com  empréstimo para pequenas empresas de 
aconselhamento comercial do CEI. Para saber sobre sua história, clique aqui (here) (Somente 
em Inglês) 

https://iff.org/our-services/social-impact-accelerator/research/
https://iff.org/programs/learningspaces/
https://www.ceimaine.org/about/cei-stories/arwo-learning-center/
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Nós também educamos e partilhamos os aprendizados de nossa jornada de investimentos 
de impactos com outros investidores, em especial, organizações com base de fé. Isto não só 
promove parceria mais profundas, como também permite mais fundos para atender 
populações vulneráveis necessitadas. Em junho, Kayoko Lyons, a Diretora do Investimento 
de impacto fez uma apresentação em um webinar sobre investidores religiosos, hospedado 
pela Universidade de Zurique. Ela também faz parte do Comitê Diretor da Catholic Impact 
Investing Collaborative (CIIC), cuja proposta é partilhar experiências de investimentos de 
impacto e aprender com outros investidores Católicos.  
 
A Equipe Financeira do Instituto está comprometida com o sustento da Educação do 
Coração através de investimentos estratégicos internos e externos e no estabelecimento de 
novas parcerias em missão.  
 
 
Gregory Lane e Kayoko Lyons,  

Em nome da equipe financeira da Generalate  

 

 

 

Fundacion Paraguaya, destacada em nosso Boletim 1 2020 1 2020, é uma organização 

sem fins lucrativos no Paraguai que administra escolas agrícolas para estudantes da zona rural 
de baixa renda a fim de que eles possam aprender como desenvolver  negócios agrícolas em 
suas comunidades. Para saber mais, clique aqui (here) (Em Inglês e em Espanhol).    

GroFin, é uma organização que provê apoio financeiro e suporte técnico para empresas e 

em vias de crescimento na África e no Oriente Médio. Muitos dessas empresas são pequenas 
escolas que necessitam de empréstimos para renovar ou expandir as salas de aula a fim de 
tender mais crianças. Um exemplo é onde a GroFin apoia uma escolar de Ensino Médio em 
Ruanda com um empréstimo para a construção de 15 novas salas de aulas e ajudou a escola 
a melhorar seu sistema de contabilidade. Aderindo aos valores cristãos, a escolar com mais 
de 600 estudantes, 95% deles vem de famílias baixa renda. Para visitá-los na página do 
Facebook, clique aqui (here) (somente em ingles). 

Visite a secção do nosso site dedicada ao Social Impact Investing: Cabrini World 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=spVarjeJ-kQ&feature=emb_logo
http://www.catholicimpact.org/
http://www.fundacionparaguaya.org.py/v2/
https://www.facebook.com/highlndschool
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Educar o coração é narrar o poder de Jesus 
atuando em nós 

 

Em 1880, de uma pequena cidade no Norte da Itália uma mulher corajosa e apaixonada 
partiu com uma mala na mão para atravessar o vasto oceano, atendendo ao chamado para 
servir os  mais necessitadas daquele tempo. Eram os italianos que, tendo emigrado para os 
Estados Unidos da América, viviam em condições muito difíceis. Começando com 
imigrantes italianos, Santa Francisca Xavier Cabrini viveu incansavelmente sua vida a 
serviço dos mais vulneráveis, os marginalizados da sociedade: mulheres, crianças, 
imigrantes, refugiados, pobres e os idosos. Usando todos os meios possíveis, ela foi capaz de 
levar a mensagem de amor de Jesus a muitos cantos da terra, deixando em nossas mãos um 
belo e grande legado.  
 
Centro e quarenta anos depois, suas filhas, as Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de 
Jesus, continuam bravamente o trabalho de Madre Cabrini em todo o mundo, edificando 
e cuidando do coração e da vida de milhares de pessoas através das diversas 
missões em que estão comprometidas. Todos os dias elas enfrentam os mais variados 
desafios para compartilhar a obra de amor que Jesus faz através de suas vidas. 
 
Um dos pilares que a nossa Santa nos deixa é a prática da Educação do Coração. 
Impressionada e influenciada pelo sistema preventivo1  de educação implantado por São 
João Bosco (1815 - 1888), Madre Cabrini garantiu que a educação fosse personalizada para 
cada um de seus alunos. Como ela fez isso? Pela observação cuidadosa e benevolente da 
singularidade de cada pessoa. Ela pretendia desenvolver da melhor forma possível o que 

cada um deles traz dentro de si, seu 
caráter, atitudes e dons. Ela ainda nos 
incentiva: "As professoras devem 
estudar cuidadosamente o caráter e a 
força de seus alunos e não presumir que 
todos são iguais. Antes, deve identificar 
o que cada um pode fazer, de acordo 
com sua capacidade e o dom que 
recebeu de Deus”.2   
 
Entendemos mais a missão, a vida e o 
trabalho de Madre Cabrini por causa de 
seu dom de comunicação. Nosso 
compromisso como equipe de 
comunicação é honrar esse trabalho e a 

missão cabriniana, observando-o com a devida diligência na maneira como servimos nossos 
dois públicos: 

• um "interno"  dirigido às diferentes realidades que compõem o nosso Instituto, cada 

qual em sua singularidade e recursos próprios. 

 
1 O sistema preventivo é um sistema educacional baseado em valor, com o objetivo final não apenas de tornar 
os jovens rentáveis para a economia, mas como um método para encontrar autonomia na vida, tornando-se 
“bons cristãos e honestos cidadãos”. 
2 Santa Francesca Xavier Cabrini, Avvisi alle maestre 

Imagem 2. Tirada da Internet 
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• um "externo"  dirigido ao mundo em geral, e em particular àqueles que buscam o 

Coração de Cristo. 

A forma como abordamos os dois públicos tem como objetivo transmitir a mensagem de 
Madre Cabrini. Usando toda a mídia disponível, queremos contar como o amor de Jesus 
permeia o mundo cabriniano e como tentamos servir a todas/os da melhor forma possível. 
Através de novos meios tecnológicos, somos capazes de ampliar nosso alcance missionário 
e ir aonde nem sempre é possível ir fisicamente. Podemos conectar pessoas, compartilhar 
ideias e advogar por causas, para que o amor de Deus flua por novos caminhos e traga justiça 
e vida. Embora os meios possam ter mudado (de cartas para e-mails, telégrafos para o 
Twitter), o objetivo de Educar o Coração permanece. 
Dessa forma, ajudamos a ampliar o nosso mundo, criando plataformas para que muitas 
vozes sejam ouvidas, e a verdade seja anunciada. É uma maneira viável pela qual podemos 
mudar verdadeiramente a nossa maneira de relacionar, através do encontro com Deus e do 
encontro de umas/uns com as/os outras/os no amor. 
 
Como o Papa Francisco escreve em sua Mensagem para o 54º Dia Mundial das 
Comunicações: "precisamos respirar a verdade das boas histórias: histórias que 
constroem, não destroem; histórias que ajudam a encontrar as raízes e a força para 
avançar juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos cercam, precisamos de uma 
narrativa humana, que nos fale sobre nós e a beleza que em nós habita. Uma narrativa 
que olhe o mundo e os eventos com ternura; que nos conta como parte de um tecido vivo; 
que revele o entrelaçamento dos fios com os quais estamos conectados mutuamente”.3   
 
Educar o coração através da comunicação significa nutrir nossos olhos e ouvidos com 
histórias de vida e narrativas de verdade cheias de beleza, esperança e 
entendimento, das quais, por sua vez, brota o fruto e nos faz ver a obra que o 
amor de Jesus realiza em cada uma/um de nós: "Pelos seus frutos os reconhecerás" 
(Mt 7:16). Especialmente em tempos e momentos difíceis como o que estamos vivendo, onde 
o sofrimento é imenso, a partilha dessas histórias é ainda mais necessária. É nossa 
responsabilidade garantir que nosso conteúdo seja factualmente correto, que promova a 
igualdade e que seja justo, fiel e vivificante em seu conteúdo. 
 
Madre Cabrini enfatizou repetidamente que o objetivo da educação do coração era criar 
"bons cristãos" e "bons cidadãos" que dariam uma contribuição fundamental à 
sociedade. De fato, cada um de nós é chamado a ser esse cidadão, promotor de mudança, 
por meio de nossa própria história e histórias únicas, através de nossa comunicação. Madre 
Cabrini escreveu às filhas: "Que a vossa, não seja apenas uma escola de literatura, ciências, 
matemática e história, mas também de virtude, sólida moralidade cristã, e vós prestareis 
um grande serviço não apenas à religião, mas também ao vosso país”.4  
 
No dia 19 de junho celebramos a Festa do Sagrado Coração de Jesus, o motor e o centro do 
carisma cabriniano. Lembremos que somos guiados pelo amor criativo e renovador de Seu 
coração que nos impulsiona a levar nossa mensagem até os confins desta terra. 
Com gratidão,  
Tatiana Paradiso em nome da equipe de comunicações da Generalate  

 
3 Pope Francis I, Message of His Holiness Pope Francis for the 54th World Communications Day, Rome, 24 
January 2020 
4 Santa Francesca Saverio Cabrini, Tra un’onda e l’altra, Viaggi di S. F. S. C., Centro Cabriniano, Roma, 3° ed., 
1980, pag. 539 
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Sempre que se pensa na Educação do Coração conforme o pensamento de Santa Francisca 

Cabrini vem imediatamente a visão dos dois “Vs” : Virtudes ou Valores x Vícios. Como nos 

diz o Profeta Jeremias, no Capítulo 17, versículos 9-10: “O coração humano é indomável! 

Enganoso mais que todas as coisas, chega a ser perverso. Quem é capaz de conhece-lo? Só  

Iahweh que perscruta os corações e conhece os pensamentos ...” . Esses dois “Vs” estão no 

coração humano desde o início da vida. 

A Educação do Coração vem exatamente 

para fazer os Valores prevalecerem 

contra os Vícios.  

 

Missão em um Assentamento de 

Refugiados, organizado com pessoas de 

várias tribos nem sempre amigáveis no 

país de origem, a Educação do Coração 

é um desafio que requer uma  proposta 

de trabalhar os Valores a fim de que os 

indivíduos possam conviver em 

harmonia e no respeito às diferenças.  Não se procura uniformizar ou integrar uma 

cultura na outra e sim, provocar um enriquecimento mútuo com a convivência das 

diferenças que cada uma traz consigo.  

 

É algo que não acontece através 

de teorias e sim, de reflexões dos 

eventos do dia-a-dia, nas visitas 

às famílias, nos Grupos de 

Mulheres já iniciados: a partilha 

de vida na reflexão inicial, a 

divisão de material, a ajuda 

mútua de quem já aprendeu mais 

rápido, a paciência de ensinar 

quem tem maior dificuldade, na 

colaboração de uma cuidar do 

filho da outra, a comunicação 

além do grupo. 

 

Na Pré-escola onde Ir. Addise trabalha a Educação do Coração se dá através da prática 

dos valores com as crianças e Professoras. É uma ação com perspectiva de futuro, pois elas 

crescerão desenvolvendo em si o sentido da convivência fraterna, da partilha, do respeito 

e da ajuda mútua, nos pequenos gestos em sala de aula e de uma forma muito lúdica. Como 

Foto 8. Irmã Albertina com um grupo de mulheres em oração 
e reflexão 

Foto 9. Um grupo de mulheres no trabalho 

A ESSÊNCIA DO AMOR, 
Educando Corações em Missão em Uganda 
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a fé já é cultivada nas 

famílias, elas já trazem 

esses valores cristãos que só 

precisam ser aperfeiçoados.  

 

Na Paróquia de Dzaipi o 

povo está mais próximo e a 

Educação do Coração 

acontece mais com o 

testemunho do que somos e 

temos. Por exemplo, nesse 

tempo propício para o 

cultivo da terra, estamos 

partilhando terra com o grupo de jovens e com algumas mulheres que já estão trabalhando 

na preparação e plantio. Nós também damos o exemplo e estamos juntos preparando e 

plantando grãos e hortaliças. As pessoas cultivam uma fé profunda, e não está bem claro 

se é ou não cultural – ainda é difícil a partilha ou a parceria no fazer e no dividir depois. 

Com o tempo, vamos descobrindo como por em prática a Educação do Coração nessa nova 

realidade em que estamos.  

 

O certo é que a Educação do Coração se dá através da vivência dos valores evangélicos, 

independente de qualquer cultura. A 

forma como fazemos é que diferencia de 

acordo com a realidade de cada lugar. 

Um valor que certamente precisa ser 

cultivado com maior intensidade é o 

cuidado com as pessoas, com o meio 

ambiente e com a nossa “Casa Comum”, 

onde quer que estejamos.  Só assim 

“formaremos cristãos para a Igreja e 

cidadãos para o Mundo”, como nos disse 

Madre Cabrini. 

 

~ escrito por Irmã Albertina Ghisleri Goulart 

 

 
 
 
 
 
 

Foto 10. Crianças na Paróquia Dzaipi 

Foto 11. Irmã Addise com algumas das crianças da Paróquia 
Dzaipi 
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Declaração de Compromisso Roma e Chicago 
Generalate Staff 

 

Em março, após os primeiros casos de transmissão interna do corona vírus registrados 
em Codogno, percebemos que enfrentaríamos uma epidemia grave. Pouco depois, a Itália 
entrou em confinamento total. Fomos obrigados a ficar em casa, seguir as regras, proteger 
nossos entes queridos e simplesmente esperar sem ter ideia do que viria em seguida. 
Diariamente, assistíamos às notícias, às vezes relatórios contraditórios e tudo tão novo e 
conhecido, desenrolando-se diante de nossos olhos. Frequentemente, a cobertura noticiosa 
nessas primeiras semanas era extremamente angustiante, especialmente porque a Itália 
foi a primeira nação na Europa a ser tão atingida, e simplesmente tivemos que assistir o 
vírus devastar nosso país e depois se espalhar para países vizinhos e depois para o 
exterior. Na Itália, houve muitas novas infecções e muitas mortes particularmente 
traumáticas para famílias que perderam entes queridos, sozinhos nos seus momentos 
finais sem o conforto dos parentes. Foram momentos de muita dor para nós como nação.  
 
Nós, funcionários da Cúria de Roma, fomos abençoados por ter a oportunidade de 
continuar trabalhando em casa, de uma maneira diferente, mas igualmente proveitosa, 
tentando encontrar um ponto de conexão entre nós e as outras partes do Instituto, onde 
todas/os estavam vivendo ou começando a viver sua própria experiência tumultuada. 
 
Graças ao projeto "Amor e resiliência" lançado em nosso site www.cabriniworld.org   
no início da pandemia, também pudemos compartilhar nossas reflexões e experiências 
pessoais e nos sentirmos ainda mais parte do mundo Cabriniano nesse momento. Além 
disso, toda semana começávamos a nos encontrar via Zoom para facilitar nosso trabalho 
e, ao mesmo tempo, focar e incentivar-nos mutuamente, tentando tirar o melhor proveito 
dessa experiência. Nós refletimos e rezamos juntos sobre o que estava acontecendo no 
mundo e em relação a nós. Depois de um tempo, percebemos a relevância de nossas 
reflexões e, à medida que as líamos, ficou claro para nós que havia se desenvolvido um fio 
de vida e esperança. Vimos que, por mais obscuro que fosse cada momento, a vida de Cristo 
brilhava para nós e entre nós agora. Como não queríamos esquecer esta experiência, nem 
o que havíamos aprendido e compartilhado, decidimos amarrar os fios e começar a tecer 
uma tapeçaria que formava a base da Declaração de Compromisso dos 
Funcionários da Cúria Geral.  
Esta é a nossa declaração pessoal e comunitária de compromisso que 
compartilhamos com a Ir. Barbara e seu Conselho Geral quando voltamos ao escritório 
em 4 de maio de 2020. Colocamo-la nas paredes de nosso escritório como um lembrete 
constante do que procuramos realizar diariamente. 
Nossa equipe do Generalato no escritório de Chicago também levou tempo para refletir e 
captar sua declaração de compromisso pessoal e comunitária. Ambas as declarações 
seguem abaixo. 
 
Todas/os nós fomos afetadas/os e alteradas/os pela pandemia global de corona vírus e, 
como parte da família Cabriniana, lamentamos suas perdas e comemoramos suas vitórias 
neste momento. Estimulamos-lhe também a se unir a nós para refletir e documentar o que 
esse tempo significou para você e como isso lhe transformou, individualmente e em equipe. 
Nossa esperança é de que todas/os possamos experimentar e compartilhar o amor de 
Deus, sendo Suas mãos e pés de maneira prática e nunca esquecendo o que passamos ou 
aqueles que sofreram, lembrando constantemente que o amor sempre vence. 

http://www.cabriniworld.org/
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Há um ano, começamos um novo site e abrimos contas de mídia social 

(@Cabrini World), em um esforço para aumentar nossa 

interconectividade dentro do Instituto e aprofundar nossa missão de 

levar a mensagem redentora do amor de Jesus ao mundo.  

Ao celebrar esse marco e analisar o que mais podemos fazer para aprofundar 

nossa interconectividade por meio de nosso portfólio de comunicações, 

agradecemos sinceramente sua ajuda. Se você tiver ideias de como podemos 

fortalecer nossas comunicações com você e de você conosco, por gentileza, 

dedique alguns minutos para responder estas questões rápidas: 

https://forms.gle/DKuSSjaak1KSjiM66 

 
Permaneçamos em contato! Obrigado! 

Equipe de comunicação do Cabrini World. 
 
 
 
 Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus 

Viale Cortina D'Ampezzo, 269 
00135 Rome, Italy  + 39 06 35505721 
www.cabriniworld.org  - info@cabriniworld.org 

https://forms.gle/DKuSSjaak1KSjiM66
https://forms.gle/DKuSSjaak1KSjiM66
https://forms.gle/DKuSSjaak1KSjiM66

