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Pe. Jacob Nampudakam SAC

Ao não encontrar o Consultor Geral na reunião do Conselho
às 9:00, eu fui em sua busca em seu quarto. Vendo a porta
destrancada, entrei. O que vi permanecerá em minha mente
pelo resto de minha vida. Lá estava ele! Morto em sua cama.
Um rápido olhar me convenceu de que ele se havia ido para
sempre.  

Fiquei paralisado, olhando para os olhos ainda parcialmente
abertos, que pareciam dizer-me: “Sinto muito, Pe. Geral, por
deixar você sem completar minha tarefa, especialmente como
Secretário Geral da Missão!”   

 Pe. Jean Betrand Etoundi teria completado 45 anos no dia 6
de junho de 2018. 

PRENDERSI CURA DEI MALATI TERMINALI - CONQUISTARE L'ULTIMA FRONTIERA

27 aprile 2018, ore 9.05
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Narrei a morte imprevista do meu jovem confrade como um exemplo
para dizer que existe uma  última fronteira de nossa existência humana
que todos devem vencer: a morte. No caso do Pe. Jean aconteceu no
momento mais inesperado. 

Quando o papa Francisco menciona repetidamente a palavra “periferia”,
 ele não está se referindo apenas às fronteiras geográficas do mundo.
Ele quer indicar os territórios áridos e desolados  - psicológicos e
espirituais  -  de doença e de sofrimento, velhice, solidão e morte. Tão
dolorosa até o âmago do nosso coração é a terra desolada de um
deserto espiritual, em que alguém está isolado e separado de Nosso
Senhor; onde ele não é mais capaz de experimentar a proximidade de
Deus, ou vê-lO face a face. Hoje isso cobre uma área muito maior que o
Sahara; e a seca continua a se espalhar para um grande parte do
mundo que reinvindica ter séculos de cultura cristã. Por isso, a nossa
missão dirigida àqueles que vivem em tais periferias existenciais e
espirituais é grande e merece particular atenção e urgência.
Frequentemente, tal tarefa de Deus é ainda mais difícil do que abrir
uma nova missão na China ou em Burkina Faso. 

Conversão ou mudança de coração só acontece quando alguém fica
cara a cara com sua pequenez e fragilidade; porque na indignidade
 encontramos humildade  e somente os humildes de coração podem
encontrar santidade. Isso significa, então, quebrar a ilusão da
imortalidade, que é basicamente o pecado original. De muitas maneiras
podemos continuar a viver com um sentimento de grandeza e
onipotência, tanto interna quanto externamente. Então, rapidamente
nos esquecemos do objetivo sublime de nós mesmo!  

Guerras, levando à morte centenas de milhares de pessoas inocentes, são exemplos concretos das ilusões de grandeza,
onipotência e imortalidade criadas pela força do mal em algumas mentes e corações distorcidos! Da mesma forma, num
nível pessoal, é um eu dividido, desprovido do Espírito de Deus, cheio de ódio, de preconceito e de insegurança, que
pode bloquear a conversão pessoal genuína, muitas vezes levando ao desespero e à morte. E´por isso que o ministério
dos doentes terminais é uma missão da periferia por excelência, porque é o momento da verdade em que a pessoa
humana, em sua nudez original, se vê frente a frente com seu Criador. O tempo para acertar o balanço final. 

Funeral of Fr. Jean 
Ss. Salvatore, Rome, Italy 

O ministério público de Jesus era de compaixão, de cura,
de dar a plenitude da vida de Deus.  “Vendo as multidões,
Jesus teve compaixão, porque estavam cansaadas e
abatidas, como ovelhas que não têm pastor” (Mt 9,36).
 Jesus alimentou os famintos, curou os enfermos, trouxe
os mortos de volta à vida, consolou aqueles que estavam
de luto, conviveu com os párias sociais, tocou os corações
dos pecadores com infinita misericórdia e mudou suas
vidas. Que lindo ministério! Nesse processo, ele se
esvaziou de si mesmo, fez-se um servo, sacrificou-se
totalmente como uma vela. Assim, Jesus se tornou a vida
e a ressurreição para nós. Nós nos tornamos uma
humanidade redimida. Uma nova criação! 



S E J A  S A N T O

-  G E O R G E  S T E W A R T ,  S O F T W A R E  D E V E L O P M E N T

www.WeAreAMission.org

Se este foi o caminho que nosso Mestre seguiu, não pode haver uma alternativa para nós que somos chamados a ser
seus discípulos. Somos chamados a tocar a carne de Cristo. Um coração cheio de compaixão é a marca de um discípulo
de Cristo, de um apóstolo, de um missionário! Quem quer que sejamos e não importa que ofício tenhamos  na Igreja ou
no mundo, se não seguirmos esse caminho  encarnacional do Filho de Deus e vivermos através de seu mistério pascal,
não poderemos ter a certeza de viver um autêntico discipulado cristão.  

São Vicente Pallotti, como muitos outros santos, desejava tornar-se todas as coisas para todos os seus semelhantes. Ele
queria ser comida para satisfazer o faminto, água para saciar o sedento, pano para cobrir o corpo.  A meditação diária de
Madre Teresa com suas irmãs, diante do Crucifixo, com o  título “Eu tenho sede” é outra expressão de seu desejo de
responder às periferias da existência humana e do deserto espiritual. Todos os nossos Fundadores e Fundadoras tiveram
aspirações semelhantes. 

 Os palotinos na Polônia estão engajados em diversas atividades apostólicas ligadas às periferias. Muitos dos nossos
sacerdotes estão engajados no ministério nas prisões, hospitais, cuidado com as crianças pobres e necessitadas, lares
para idosos etc. Todos eles merecem nossa gratidão e orações! 

Esta edição do boletim deseja concentrar-se especialmente
em nosso trabalho com pacientes que sofrem de doenças
terminais (hospice). As pessoas com doenças terminais,
especialmente aquelas afetadas com câncer, enfrentam o
último teste em suas vidas, tanto como frágeis seres
humanos como  pessoas que acreditam.  E´o momento em
que um descobre o verdadeiro significado da vida terrena e
a importância da fé num Deus cujo amor é infinito e cuja
misericórdia é ilimitada; é o momento em que a
autenticidade e a profundidade das relações humanas são
postas à prova; é o momento em que geralmente as faz
uma avaliação do passado e se prepara para a prestação
final de contas.  

Independentemente de todo apoio humano e da
proximidade, a pessoa deve atravessar sozinha  a última
fronteira, auxiliada por seu Criador.  Bem-aventurados os
que forem encontrados despertos! 

Por isso, permita-me dedicar esta nota aos nossos
confrades da Polônia que prestam um serviço maravilhoso
 às pessoas com doenças terminais e aos familiares. Ouvi
de meus confrades que trabalharam neste ministério que
este é um dos mais belos e espiritualmente mais edificantes
trabalhos  pastorais, independentemente das dificuldades
físicas, psicológicas e espirituais pelas quais eles tenham
que passar. 

Prestemos uma homenagem, de maneira especial, também
às nossas irmãs religiosas de todo o mundo que dão suas
vidas cuidando dos enfermos idosos e de doentes terminais
nos lares para idosos, nos asilos e hospitais. E não
podemos esquecer os médicos e enfermeiros que
trabalham dia e noite, com pouca margem de erro. 
  

Father E. Dtkiewicz SAC Hospice,  
Gdansk, Poland 

O Papa Francisco também merece particular gratidão de todos nós, quando fala destas periferias da existência humana. Na
mensagem para a Jornada Mundial do Doente, celebrado no dia 11 de fevereiro,  ele dirigiu estas palavras àqueles que
estão engajados em tais ministérios: 
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“A doença, sobretudo se grave, põe sempre em crise a existência humana e suscita  
  
               interrogativos que nos atingem em profundidade. Por vezes, o primeiro momento  
               pode ser de rebelião: Por que havia de acontecer precisamente a mim? Podemos  
               sentir-nos desesperados, pensar que tudo está perdido, que já nada tem sentido...   
               Nestas situações, a fé em Deus é posta à prova, mas, ao mesmo tempo, revela toda  
               a sua força positiva (...), nos dá uma chave  que nos ajuda a ver como a doença pode 
               ser o caminho para chegar a uma proximidade mais estreita com Jesus, que caminha  
               ao nosso lado, carregando a Cruz”. 

A senhorita Juliana Calzonetti fez uma visita ao nosso asilo na Polônia e relata sua experiência no artigo que segue. 

 Nós concluímos com esta oração de Santa Madre Teresa: 
“O´Jesus, tu que sofres, concede que hoje e a cada dia eu possa ser capaz de ver-te

na pessoa dos teus doentes e que, oferecendo-lhes os meus cuidados, eu possa
servir-te. Concede que, mesmo que tu estejas oculto sob o disfarce pouco atraente

da raiva, do crime ou da loucura, eu possa reconhecê-lo e dizer: ‘Jesus, tu que
sofres, como é doce servi-lo’. Dá-me, Senhor, esta visão de fé e meu trabalho nunca
será monótono. Encontrarei alegria em aceitar os pequenos caprichos e desejos de
todo  pobre que sofre. Querido enfermo, você é ainda mais amado para mim porque
você respresenta a Cristo. Que privilégio me é concedido ao poder cuidar de você! O

´Deus, desde que tu és Jesus que sofre, digna-te ser para mim também um Jesus
que é paciente, que é indulgente  com meus defeitos, que olha somente para minhas

intenções, que são de amar-te e servir te na pessoa de cada uma destas crianças
que sofrem.  

Senhor, aumenta minha fé! 
Abençoa meus esforços e meu trabalho, agora e para sempre.” 

“Há também a periferia da morte”, ele me disse. 

“Bem, padre, eu respondi, como o sol da manhã se levantou sobre as maravilhas de Roma depois da 
missa, eu não penso sobre isso.” E assim, rapidamente apressei meus passos para o Forum 

Romano, sem saber que, daqui a uma semana, eu caminharia de bom grado para o local de que ele 
falava.  São Vicente Pallotti nos diz: “Escuta todas as palavras do seu diretor

espiritual, pois é Deus quem fala através delas.” Como Nosso Senhor não é
pessoa de lógica, e faz do menor pássaro o maior santo, muitas vezes eu
penso “para onde em nome do céu você está me levando, Pai!” Não
obstante, deixo meu diretor me colocar onde Deus deseja, perto de águas
abundantes e a missão é abençoada cem vezes mais.   

Por isso, não me surpreenderia que, em minha viagem à Polônia para visitar
os trabalhos apostólicos palotinos, eu descobrisse que eles fundaram o
primeiro centro para cuidados paliativos do país. 

-  “Eu gostaria de visitá-los”, disse ao provincial Pe. Zenon Hanas. 
-  “Então você vai pegar o trem para Gdansk amanhã, às 6:30”. 

Com muita naturalidade, como se a doença e a morte nunca me tivessem
causado medo durante os 24 anos de minha vida, parti para a cidade
portuária do norte do país. O Pe. E. Dutkiewicz  SAC iniciou o Centro de
Atendimento de Doentes Terminais em 1983, no qual administra a Casa  
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para atendimento para adultos terminais, Casa para cuidados de crianças terminais  e um ambulatório. Ele fornece
ajuda para  mais de 1000 pacientes por ano. 

A cidade, encantadora e adorável, me fez sonhar até que vi a placa sinalizando que eu estava a poucos minutos de
distância.  Quando minha pulsação se elevou, o mesmo aconteceu com as palavras do Papa Francisco: 

 “Pergunte a Jesus o que Ele quer de você e seja corajoso!” 

“O que você gostaria de mim?   

   “Amor, apenas amor!” 

Através de portas eu fui até o local em que a pintura do nosso Santo Fundador estava observando o lobby e sua
grande escadaria  com tanta ternura, como se dissesse “não tenha medo!”Com um aceno a Vicente com a cabeça e
sem saber uma palavra de polonês, eu arregalei os olhos para os membros da equipe, apontei para a cama de
hospital de um paciente, voltei para mim mesmo e sorri. Todos começaram a rir – até a velhinha em sua cama móvel -
 e um funcionário correu para me arranjar uma enorme camisa de voluntário.  

Eu descobri que o amor é a linguagem universal. Nós não precisamos de nada mais do que um simples toque ou um
olhar amoroso. Isto é humanidade e sem isto perdemos tudo o que Deus realmente quer e precisa de nós. 

Caminhando pelos jardins, aproximei-me de Jadwiga, cujos olhos azul-esverdeados cintilavam contra o seu roupão. E
tal beleza me pôs em transe e quando eu empurrei sua cadeira de rodas, me perguntei o que nossos corações
estavam dizendo um para o outro.  Sentados em seu quarto, assistimos a um especial sobre São João Paulo II até a
hora de voltarmos para Varsóvia. Nosso adeus foi um símbolo de nosso final juntos na terra, pois ela logo a deixaria
em algumas semanas.  Isto não nos trouxe tristeza, mas paz, uma paz acima de capacidade das palavras, uma paz
que foi sentida em todo o Centro de Acolhimento palotino em meio à dor que ele vivia. 

Empurrando abri o portão,  e que calma entrou nas
profundezas de minha alma.  “Como”, eu me
perguntei, “alguém pode sentir isso na presença da
morte? “ Eu parei, perguntei a Deus e continuei
andando no calmo bairro polonês. 

“Aqui está a resposta”, eu sussurrei, enquanto eu
observava os pais descobrindo como colocar seu
recém-nascido no banco do carro. 

@WeAreAMission

beholy@weareamission.org

 “O Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Fim
e o Princípio”(Ap 22,13).

Julianne Calzonetti


