
  

  

  

LLaa  QQuuaarreessiimmaa  ddii  ccaarriittàà  22001177  ddeellllaa  nnoossttrraa  DDiioocceessii  èè  rriivvoollttaa  aa  ssoosstteenneerree  uunnaa  
ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  cchhee  ssii  ttrroovvaa  aa  FFoorrttaalleezzaa  iinn  BBrraassiillee..  LLaa  ssccuuoollaa  ssii  cchhiiaammaa  
CCiirraannddaa  CCiirraannddiinnhhaa  ee  oossppiittaa  cciirrccaa  cceennttoo  bbaammbbiinnii  ddaaii  33  aaii  66  aannnnii..  LLoo  ssllooggaann  
cchhee  aaccccoommppaaggnnaa  ll’’iinniizziiaattiivvaa  èè::  UUnn  ppaassttoo  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii  ddii  FFoorrttaalleezzaa,,  sseeggnnoo  
eevviiddeennttee  cchhee  aannddiiaammoo  aadd  aaiiuuttaarree  uunnaa  rreeaallttàà  ffoorrtteemmeennttee  mmaarrccaattaa  ddaallllaa  
ppoovveerrttàà..    

AAllll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttoo  pprrooggeettttoo,,  ll’’UUffffiicciioo  CCaatteecchhiissttiiccoo,,  pprrooppoonnee  aallccuunnee  
sscchheeddee  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ppeerr  sseennssiibbiilliizzzzaarree  ii  nnoossttrrii  rraaggaazzzzii  aa  ffaarrssii  
ssoolliiddaallii  ccoonn  ii  bbaammbbiinnii  ddii  CCiirraannddaa  CCiirraannddiinnhhaa..  

IIll  ppeerrccoorrssoo  ppaarrttee  ccoonn  uunnaa  ssttoorriiaa  ddaa  rraaccccoonnttaarree  aaii  rraaggaazzzzii  ((sscchheeddaa  11))  cchhee  
mmeettttee  iinn  ccoonnttaattoo  uunn  bbaammbbiinnoo  ddii  PPrraattoo  ccoonn  llaa  rreeaallttàà  bbrraassiilliiaannaa..  LLaa  sseeccoonnddaa  
sscchheeddaa  èè  uunn  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ccuullttuurraallee  ssuull  BBrraassiillee  mmeennttrree  llaa  tteerrzzaa  sscchheeddaa  
èè  qquueellllaa  pprroopprriiaa  ddeellllaa  QQuuaarreessiimmaa  nneellllaa  qquuaallee  ll’’aammoorree  cchhee  GGeessùù  ccii  iinnvviittaa  aa  
vviivveerree  èè  iinnddiirriizzzzaattoo  aa  ccoossttrruuiirree  uunn  ppoonnttee  ccooll  BBrraassiillee..    

PPeerr  ii  rraaggaazzzzii  ddeellllee  mmeeddiiee,,  iinnvveeccee,,  vviieennee  pprrooppoossttoo  uunn  iittiinneerraarriioo  nneellll’’ooppeerraa  ddii  
mmiisseerriiccoorrddiiaa  ccoorrppoorraallee::  vviissiittaarree  ii  ccaarrcceerraattii,,  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  
ccaappppeellllaanniiaa  ddeellllaa  ccaassaa  cciirrccoonnddaarriiaallee..  

  

LLAA  PPAARROOLLAA  DDII  PPAAPPAA  FFRRAANNCCEESSCCOO  

((ddaallllaa  lleetttteerraa  aappoossttoolliiccaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  eett  mmiisseerraa))  

((NNrr..  1188))  ÈÈ  iill  mmoommeennttoo  ddii  ddaarree  ssppaazziioo  aallllaa  ffaannttaassiiaa  ddeellllaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ppeerr  
ddaarree  vviittaa  aa  ttaannttee  nnuuoovvee  ooppeerree,,  ffrruuttttoo  ddeellllaa  ggrraazziiaa..  LLaa  CChhiieessaa  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  
rraaccccoonnttaarree  ooggggii  qquueeii  ««mmoollttii  aallttrrii  sseeggnnii»»  cchhee  GGeessùù  hhaa  ccoommppiiuuttoo  ee  cchhee  ««nnoonn  
ssoonnoo  ssttaattii  ssccrriittttii»»  ((GGvv  2200,,3300)),,  aaffffiinncchhéé  ssiiaannoo  eesspprreessssiioonnee  eellooqquueennttee  ddeellllaa  
ffeeccoonnddiittàà  ddeellll’’aammoorree  ddii  CCrriissttoo  ee  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  cchhee  vviivvee  ddii  LLuuii..  SSoonnoo  
ppaassssaattii  ppiiùù  ddii  dduueemmiillaa  aannnnii,,  eeppppuurree  llee  ooppeerree  ddii  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ccoonnttiinnuuaannoo  aa  
rreennddeerree  vviissiibbiillee  llaa  bboonnttàà  ddii  DDiioo..  



  

AAnnccoorraa  ooggggii  iinntteerree  ppooppoollaazziioonnii  ssooffffrroonnoo  llaa  ffaammee  ee  llaa  sseettee,,  ee  qquuaannttaa  
pprreeooccccuuppaazziioonnee  ssuusscciittaannoo  llee  iimmmmaaggiinnii  ddii  bbaammbbiinnii  cchhee  nnuullllaa  hhaannnnoo  ppeerr  
cciibbaarrssii..  MMaassssee  ddii  ppeerrssoonnee  ccoonnttiinnuuaannoo  aa  mmiiggrraarree  ddaa  uunn  PPaaeessee  aallll’’aallttrroo  iinn  
cceerrccaa  ddii  cciibboo,,  llaavvoorroo,,  ccaassaa  ee  ppaaccee..  LLaa  mmaallaattttiiaa,,  nneellllee  ssuuee  vvaarriiee  ffoorrmmee,,  èè  uunn  
mmoottiivvoo  ppeerrmmaanneennttee  ddii  ssooffffeerreennzzaa  cchhee  rriicchhiieeddee  aaiiuuttoo,,  ccoonnssoollaazziioonnee  ee  
ssoosstteeggnnoo..  LLee  ccaarrcceerrii  ssoonnoo  lluuoogghhii  iinn  ccuuii  ssppeessssoo,,  aallllaa  ppeennaa  rreessttrriittttiivvaa,,  ssii  
aaggggiiuunnggoonnoo  ddiissaaggii  aa  vvoollttee  ggrraavvii,,  ddoovvuuttii  aa  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa  ddiissuummaannee..  
LL’’aannaallffaabbeettiissmmoo  èè  aannccoorraa  mmoollttoo  ddiiffffuussoo  ee  iimmppeeddiissccee  aaii  bbaammbbiinnii  ee  aallllee  
bbaammbbiinnee  ddii  ffoorrmmaarrssii  ee  llii  eessppoonnee  aa  nnuuoovvee  ffoorrmmee  ddii  sscchhiiaavviittùù..  LLaa  ccuullttuurraa  
ddeellll’’iinnddiivviidduuaalliissmmoo  eessaassppeerraattoo,,  ssoopprraattttuuttttoo  iinn  oocccciiddeennttee,,  ppoorrttaa  aa  ssmmaarrrriirree  
iill  sseennssoo  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  vveerrssoo  ggllii  aallttrrii..  DDiioo  sstteessssoo  rriimmaannee  
ooggggii  uunnoo  ssccoonnoosscciiuuttoo  ppeerr  mmoollttii;;  cciiòò  rraapppprreesseennttaa  llaa  ppiiùù  ggrraannddee  ppoovveerrttàà  ee  iill  
mmaaggggiioorr  oossttaaccoolloo  aall  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllaa  ddiiggnniittàà  iinnvviioollaabbiillee  ddeellllaa  vviittaa  
uummaannaa..  

IInnssoommmmaa,,  llee  ooppeerree  ddii  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ccoorrppoorraallee  ee  ssppiirriittuuaallee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ffiinnoo  
aaii  nnoossttrrii  ggiioorrnnii  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ggrraannddee  ee  ppoossiittiivvaa  iinncciiddeennzzaa  ddeellllaa  
mmiisseerriiccoorrddiiaa  ccoommee  vvaalloorree  ssoocciiaallee..  EEssssaa  iinnffaattttii  ssppiinnggee  aa  rriimmbbooccccaarrssii  llee  
mmaanniicchhee  ppeerr  rreessttiittuuiirree  ddiiggnniittàà  aa  mmiilliioonnii  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  ssoonnoo  nnoossttrrii  ffrraatteellllii  
ee  ssoorreellllee,,  cchhiiaammaattii  ccoonn  nnooii  aa  ccoossttrruuiirree  uunnaa  ««cciittttàà  aaffffiiddaabbiillee»»..    

((NNrr..  2200))  SSiiaammoo  cchhiiaammaattii  aa  ffaarr  ccrreesscceerree  uunnaa  ccuullttuurraa  ddeellllaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa,,  
bbaassaattaa  ssuullllaa  rriissccooppeerrttaa  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  ccoonn  ggllii  aallttrrii::  uunnaa  ccuullttuurraa  iinn  ccuuii  
nneessssuunnoo  gguuaarrddaa  aallll’’aallttrroo  ccoonn  iinnddiiffffeerreennzzaa  nnéé  ggiirraa  lloo  ssgguuaarrddoo  qquuaannddoo  vveeddee  
llaa  ssooffffeerreennzzaa  ddeeii  ffrraatteellllii..  LLee  ooppeerree  ddii  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ssoonnoo  ““aarrttiiggiiaannaallii””::  
nneessssuunnaa  ddii  eessssee  èè  uugguuaallee  aallll’’aallttrraa;;  llee  nnoossttrree  mmaannii  ppoossssoonnoo  mmooddeellllaarrllee  iinn  
mmiillllee  mmooddii,,  ee  aanncchhee  ssee  uunniiccoo  èè  DDiioo  cchhee  llee  iissppiirraa  ee  uunniiccaa  llaa  ““mmaatteerriiaa””  ddii  ccuuii  
ssoonnoo  ffaattttee,,  cciiooèè  llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  sstteessssaa,,  cciiaassccuunnaa  aaccqquuiissttaa  uunnaa  ffoorrmmaa  
ddiivveerrssaa..  


