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Missão da Pastoral Nacional dos Migrantes acontece no Vale do Jequitinhonha
A Pastoral dos Migrantes Nacional realiza de 25 de janeiro a 1º de fevereiro a Missão no Vale do Jequitinhonha, em 
Minas Gerais, que acontece anualmente desde os anos 1980. Participam sacerdotes, religiosos e leigos. No dia 1º, 
haverá um seminário sobre: “Conflitos Socioambientais, Migração e Direitos: Desafios no Vale do Jequitinhonha”.  

Missa histórica na Sé lembra vítimas do Holocausto
Católicos e judeus 
unem-se para rezar 
pelos mortos do 
Shoah, no qual 
foram assassinadas 
6 milhões de 
pessoas

Em vista do Dia Internacional da 
Memória das Vítimas do Holo-
causto, 27 de janeiro, foi celebra-
da no domingo, 26, às 17h, uma 
missa na Catedral da Sé, presidi-
da pelo arcebispo de São Paulo, 
cardeal dom Odilo Pedro Scherer.  
A celebração contou com a par-
ticipação numerosa de membros 
da comunidade judaica, entre 
eles o rabino Michel Schlesinger, 
presidente da Congregação Isra-
elita Paulista.

A missa foi um pedido da co-
munidade judaica, acolhido pelo 
cardeal Scherer. A organização 
ficou por conta da Comissão Na-
cional de Diálogo Religioso Cató-

“Começa esta noite a aventura 
do Dormitório Santo Afonso. 
16 pessoas que hoje vivem pela 
estrada ou na estação, terão 
um leito e um banho quente 
pelos próximos meses. Rezem 
por nós e pelos nossos pobres. 
E, se puderem, venham nos dar 
uma mão!”

O testemunho foi publicado 
no facebook dos Fratelli della 
Stazione (Irmãos da Estação) 
no dia 15 de janeiro e se refe-
re ao último projeto do grupo 
inter-confessional, que nasceu 
no ano 2000, na cidade de Fo-
ggia, sul da Itália, e desenvolve 
atividades de assistência a mi-
grantes e pobres que vivem pe-
las ruas ou na estação de trem 
da cidade.

Às segundas-feiras eles se 
reúnem na capela e, de tempo 
em tempo, se pode ouvir o baru-
lho do trem, que, como diz a can-
tora brasileira Maria Rita, é trem 
de “encontros e despedidas”. 
Após a oração do terço, eles 
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lico-Judaica, que é liderada pelo 
cônego José Bizon.

Estabelecida pela Organiza-
ção das Nações Unidas em 2005, 
a data foi escolhida porque neste 
dia, em 27 de janeiro de 1945, 
Auschwitz-Birkenau, o maior 
campo de concentração nazista 
foi liberado pelas tropas sovié-
ticas. “Hoje, pela primeira vez 
na história desta Catedral, uma 
missa é celebrada em memória 
das vítimas do Shoah”, disse o 
rabino Michel Schlesinger.

O Rabino lembrou ainda das 
palavras do papa João Paulo 2º, 
em 1993, durante uma cerimô-
nia de recordação do 50º ani-
versário do Gueto de Varsóvia 
(maior gueto judaico estabeleci-
do pela Alemanha nazista na Po-
lônia durante o Holocausto), na 
qual ele descreveu o Holocausto 
como um crime contra Deus e a 
humanidade. 

“Em 1998, o Vaticano pu-
blicou o documento ‘Nós re-
cordamos: Uma reflexão sobre 
o Shoah’, texto que descreve 
o massacre dos judeus como 
uma tragédia indizível”, contou 
o Rabino. 

Em sua homilia, dom Odilo 
refletiu sobre trechos da mensa-

gem do papa emérito Bento 16 
na visita ao campo de Auschwitz, 
em 2006. “Devemos fazer-nos 
esse questionamento, bem mais 
incômodo: onde estava o ho-
mem?”. Dom Odilo disse ainda 
que o momento foi para fazer 
memória e rezar pelas vítimas do 
Holocausto e por nós mesmos. 
“Este fato interpela nossa fé.”

“A missa foi linda, nos emo-
cionamos muito”, disseram al-
gumas senhoras do coral femi-
nino da Wizzo (sigla em inglês 
da Organização Internacional de 
Mulheres Sionistas – ONG iden-
tificada com o judaísmo e a be-
nemerência). O coral, no fim da 
missa, cantou músicas sobre o 
Shoah e foi homenageado com 
rosas, entregues pelas duas fi-
lhas do cônsul-geral de Israel em 
São Paulo, Joel Barnea.

O Cônsul testemunhou sua 
própria experiência, pois é so-
brevivente do Holocausto e falou 
sobre a visita do papa Francisco 
à Terra Santa, que será em maio 
deste ano. A cerimônia do do-
mingo encerrou também, na Ca-
tedral, a exposição “Os papas em 
Israel, a Terra Santa” que será 
transferida para o Mosteiro de 
São Bento.

o serviço aos pobres dos ‘Irmãos da estação’

partilham as experiências e or-
ganizam o “serviço” da semana.

Na última reunião de 2013, 
acompanhada pela reporta-
gem, o objetivo era providen-
ciar o que ainda faltava para o 
Dormitório Santo Afonso, que 
funcionará durante três meses 
como abrigo para aqueles que 
não têm onde se proteger do 
frio intenso.

Leonardo Ricciuto e sua es-
posa, Ivana Piccirilli, foram os 
fundadores do grupo.  “No iní-

cio, éramos minha namorada 
e eu. Havia algumas senhoras 
que cozinhavam a pasta, e nós 
íamos de segunda a sexta-feira 
na estação para distribuir aos 
pobres.”

Após um ano, o casal pen-
sou em pedir ajuda na paró-
quia. “Dei um testemunho após 
a missa e perguntei se alguém 
gostaria de se unir a nós. Aí, 
vieram duas, três, quatro pes-
soas e fomos crescendo. As-
sim já passaram mais de 500 

jovens”, contou Leonardo. Ele 
disse ainda que a inspiração 
veio de uma temporada que vi-
veu em Londres.

“Eu sempre viajei. Vivi na 
Alemanha, nas Ilhas Canárias e 
na Inglaterra. Em Londres, mo-
rava em um bairro jamaicano 
e, a cada quinta-feira, algumas 
pessoas vinham distribuir co-
mida. Eu era um daqueles que 
fazia a fila para receber. Ali, vi 
como as pessoas amavam a 
nós, que éramos os últimos. 

Voltei à Itália e devia ir à Áfri-
ca, pois queria ser missionário 
lá. Mas, conheci Ivana e acabei 
descobrinho que minha África 
era aqui, na minha cidade”.

“Eu era afeiçoada a muitas 
daquelas pessoas. Toda noite 
um deles, o Aldo, me esperava 
e dizia: ‘Eu esperava você. Que-
ria conversar’. Ele não aceita-
va comida, mas eu podia ver o 
brilho nos seus olhos. Então, 
eu voltava em casa com a ideia 
de que tinha tudo e eles não 
tinham nada. Aprendi muito, 
sobretudo a valorizar pequenas 
coisas da vida”, afirmou Ivana. 

Na Itália, todas as pessoas 
podem permanecer na esta-
ção e, por isso, o lugar con-
verge vários tipos de pobreza. 
“Lá, eles se sentem menos 
pobres porque se confundem 
com os turistas. A maior par-
te é migrante, mas há aquele 
que tem casa, mas não o que 
comer. Além disso, o leite e 
os biscoitos que levamos são 
uma forma de promover o en-
contro e diminuir a solidão”, 
explicou Leonardo.

o grupo começou com um casal de namorados e já envolveu mais de 500 jovens na cidade de Foggia, sul da Itália

Missa pedida pela comunidade judaica marca dia proclamado pela oNU
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