
"Para salvar um jovem estou disposto para ir também em América"

Assim pensava o Pe. Marcos Antônio Cavanis que �nha percebido a
importância da educação dos jovens. Vendo pelas ruas de Veneza muitos jovens
desamparados, dispersos e abandonados, não só pelas famílias, que de repente
se empobreceram, mas também pelo poder público que os considerava a
“escória” da sociedade. Tratava-se realmente de salvar vidas e promover a
"sociedade civil" por meio da instrução e da educação da mente e do coração
dos jovens. O Pe. Marcos, juntamente com o seu irmão António, sonhava em
poder ajudar o maior número possível de jovens e para fazer isso estava disposto
a enfrentar qualquer sacri�cio, mesmo as viagens longas e cansa�vas, enquanto
ainda não havia meios de transporte disponíveis que temos hoje.

O sonho - desejo de Pe. Marcos não desapareceu com a sua morte, mas foi
cul�vado por muitos outros Cavanis e se concre�zou com a par�da em missão
no Brasil dos primeiros três padres Cavanis : Pe. Livio Dona�, Pe. Mario Mero�o
e Pe. Francesco Gius�. Eles par�ram de Nápoles para o Brasil em 9 de Dezembro
de 1968.



A recordação da história
torna-se para nós um
convite renovado a
acreditar na educação,
a recuperar coragem, a
colocar novamente
a caridade no centro das
nossas inicia�vas e
decisões.

O Papa Francisco nos convida a ser “Igreja em saída”, nos convida para
ir nas periferias existenciais e geográficas, nos convida a ser testemunhas
corajosas não para fazer prosélitos, mas para contagiar os outros com a
caridade de Cristo. É por isso que a Igreja tem que ser missionária: porque
segue Cristo, o missionário do Pai.

A mensagem do Papa Francisco para a Jornada Mundial das
Missões 2021 exorta-nos a ser testemunhas e profetas, com a
mesma coragem de Pedro e de João que, diante das autoridades
do povo e os anciãos, não �nham medo de dizer: “Nós não
podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e
ouvimos” (At 4,20).

Como missionários, somos chamados para ser testemunhas e
profetas. Devemos olhar para este tempo em que vivemos e para a
realidade que nos rodeia com olhos de confiança e de esperança. Temos
certeza de que, mesmo em meio à pandemia e às consequentes crises
que ainda nos acompanharão por muito tempo, o Senhor nunca nos
abandonou e con�nua a acompanhar-nos. O Reino de Deus não é apenas
uma promessa para um futuro que ainda sen�mos muito longe. O seu
Reino já foi inaugurado, já está presente: se sabemos ler os sinais e, como
autên�cos missionários, damo-lo a conhecer para que seja uma
esperança regeneradora para todos.

A Igreja celebra o mês de Outubro como mês missionário e no
penúl�mo Domingo do mês celebra a Jornada Mundial das Missões. Este
evento quer alimentar a fraternidade universal da Igreja, ou seja, a



comunhão com todas as comunidades cristãs espalhadas no mundo, em
além do compromisso de solidariedade com as Igrejas mais
recentemente formadas, com as que vivem nos países mais pobres e com
as que sofrem perseguições.

Nós Cavanis, religiosos e leigos, celebra-
remos a primeira Semana Missionária
Cavanis de 4 a 11 de Outubro 2021 em to-
das as escolas, obras e paróquias confiadas
aos nossos cuidados.

Será uma oportunidade para construir a
fraternidade com todos os nossos irmãos e
mostrar a nossa solidariedade para com as
missões recém-formadas, em par�cular
Moçambique e Timor Leste. Portanto, as
ofertas que serão recolhidas serão para
facilitar o retorno dos Padres Cavanis em
Moçambique e aliviar o sofrimento de
muitos dos nossos irmãos moçambicanos
que perderam tudo com a passagem dos
rebeldes e pela construção de um pequeno
seminário em Timor Leste.

Vamos unir forças, vamos nos ocupar, conscien�zar o maior
número de pessoas que pudermos e juntos vamos conseguir a espalhar o
espírito missionário e criar fraternidade entre nós.





h�ps://www.va�can.va/content/francesco/it/
messages/missions/documents/papa-
francesco_20210106_giornata-missionaria2021.html)
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Eis aqui algumas propostas concretas para a Semana Missionária Cavanis.

Refle�r e dar a conhecer a
Mensagem do Papa Francisco
para a Jornada Mundial das
Missões (encontra-se na
Internet em várias línguas)

Estudar e comunicar a
situação de Moçambique,
(consultar o P. Jeancy).
Conhecer e dar a conhecer a
realidade de Timor Leste,
(consultar os Padres que aí
habitam).

Divulgar as adoções à distância na Itália e na região Andina e
a inicia�va "Entra na alegria da missão" no Brasil.

Adoração Eucarís�ca Missionária
(veja na internet)

Via - Sacra Missionária
(caminho da cruz, veja
na internet)

Rosário Missionário
(veja na internet)

Ser missionários hoje em
tempo de pandemia. Não
podemos viver saudáveis
em um mundo doente.O bom samaritano.

Vá e faça o mesmo.

Claro que os temas dos dias podem ser trocados de acordo com as situações e
circunstâncias de cada obra. Entre as inicia�vas concretas, não podemos esquecer de
divulgar e de encontrar as novas adoções.

Espero contar com a colaboração de todos e gostaria de ter um comentário sobre as
várias inicia�vas que serão realizadas. Boa missão, sim, isso também é missão.

P. Pietro Fie�a, CSCh
Fie�a di Pieve del Grappa, 10 se�embre 2021

A.L. AMICIZIA LONTANA
www.amicizialontana.org

ENTRA NA ALEGRIA DA MISSÃO CAVANIS
www.alegria.cavanis.org.br


