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Todas as misérias humanas comoveram o seu grande coração”  

Caros irmãos,  

A infecção pelo coronavírus continua a espalhar-se e a Organização Mundial de Saúde concluiu que estamos perante 
uma pandemia. Muitos governos tomaram disposições rigorosas para restringir as viagens e assim reduzir as 
hipóteses de infecção. Em muitos casos, as restrições incluem também a suspensão das atividades pastorais, 
incluindo a celebração da Eucaristia com a participação do povo.  (...) 

Como congregação dedicada à evangelização das pessoas envolvidas na mobilidade humana, a parada forçada que 
nos vê a todos envolvidos não pode deixar de ser uma oportunidade para a reflexão e, sobretudo, para a oração. 
Recordamos que somos discípulos do Bem Aventurado Scalabrini, que "em ocasião de infortúnios de qualquer tipo 
era o primeiro a acorrer e levar conforto e ajuda". Nós, ao invés, devemos ficar parados, para não sermos um perigo 
para nós e para os outros. Parados, mas não inoperantes.  

O primeiro pensamento vai para as pessoas que são vítimas do contágio, que causa tanto sofrimento e até a morte, 
especialmente naqueles que são mais velhos e vulneráveis. Façamo-los presentes na nossa oração, que deve incluir 
também o pessoal médico e de saúde que com tanta paixão e sacrifício se dedicam aos seus cuidados.  

Um segundo pensamento vai para os migrantes e refugiados, que são os protagonistas da mobilidade, muitas vezes a 
mobilidade forçada, por razões de segurança e trabalho. Muitos deles não conseguem chegar ao seu destino ou 
regressar às suas famílias. Como muitos outros, eles se encontram diante desta emergência, mas muitas vezes sem 
ter um sistema de proteção atrás de si e sem ter um lar para ficar em casa. Vamos garantir que eles também estejam 
presentes nas nossas orações. Os pensamentos mais profundos vão para todos vós, irmãos, espalhados por todos os 
continentes. Até agora não tivemos notícias de coirmãos que foram infectados e rezamos para que isso não aconteça. 
É supérfluo dizer que devemos seguir as instruções que nos são dadas por aqueles que são competentes para agir 
nestes casos. Dom Scalabrini também fez a mesma recomendação quando a cólera ameaçou a diocese de Piacenza 
em 1884 e 1885: "Poderão ser úteis as louváveis prescrições adotadas por aqueles que são responsáveis pelo bem 
público, às quais pedimos que vocês correspondam exatamente, podem ajudar.  

A imobilidade imposta aos missionários da mobilidade humana não deve, no entanto, deixar-nos imóveis no nosso 
anseio missionário. Pelo contrário, é uma oportunidade para aumentar a nossa criatividade pastoral, especialmente 
através da utilização dos modernos meios de comunicação. Eu sei que muitos já deram passos nessa direção e 
outros estão convidados a fazê-lo.  

A imobilidade é também uma oportunidade para aprofundar a nossa preparação pastoral, lendo aquele livro que 
sempre esteve fechado ou intercambiando aquelas reflexões que deixamos de lado. Esta imobilidade pode ser 
também uma oportunidade para fortalecer nossos laços fraternos no diálogo, para nos conhecermos melhor, para 
redescobrir que a vida fraterna em comum é verdadeiramente uma fonte de serenidade, porque somos "comunidades 
de fé e de culto". Oremos para que o Senhor nos liberte em breve desta pandemia e usemos este tempo para nos 
prepararmos para sermos mais eficazes no nosso apostolado. Que a Virgem que invocamos como "Saúde dos 
Enfermos" nos ajude e nos proteja.  

Em união de oração e missão,  

P. Leonir Chiarello, cs  

Superior Geral 


