
FAMÍLIA COMBONIANA 
NOTICIÁRIO MENSAL DOS MISSIONÁRIOS COMBONIANOS DO CORAÇÃO DE JESUS 

N.º 804                                                                             Fevereiro de 2022 

DIRECÇÃO-GERAL 

NOTAS GERAIS – 65ª Consulta Geral 
Dezembro 2021-Janeiro 2022 
 
Nomeações do Instituto 
Depois das necessárias consultações e depois de ter recolhido o parecer 
dos confrades nomeados e dos seus superiores, o Conselho geral no-
meou: 
● P. Opargiw John Baptist Keraryo vice-provincial da província da RSA 

a partir de 21.12.2021. 
● P. Martin James Devenish Membro do Conselho de Economia como 

representante das circunscrições da Europa, com efeito a partir de 
1.1.2022. 

● P. Pierpaolo Monella Padre-Mestre do noviciado de Manila a partir de 
1.1.2022. 

 
Promulgações 
Directório Geral da Economia  
O novo directório da economia, actualizado segundo as mais recentes 
modificações introduzidas (cf. 37.7.7 e anexo 1), foi aprovado na versão 
italiana e é promulgado com efeito a partir de 15.3.2022. Estão em curso 
as traduções nas várias línguas (inglês, espanhol, mais a versão france-
sa). 
 
Vademécum do Superior de circunscrição e seu conselho 
Há já algum tempo que existia a necessidade de produzir um instrumento 
ágil, de rápida consultação, para ajudar os superiores de circunscrição e 
os respectivos conselhos a desempenharem as suas funções. Depois de 
um longo trabalho de revisão e de actualização por parte do Vigário Ge-
ral, o texto actualizado do Vademécum foi aprovado pelo Conselho Geral 
que ordenou a sua promulgação a 15.3.2022 e a sua subsequente tradu-
ção. 
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Ano Jubilar do 150º aniversário de fundação do Instituto das Irmãs 
Missionárias Combonianas 
As Irmãs Missionárias Combonianas celebram, durante o ano 2022, o Ju-
bileu do 150º aniversário da sua fundação, que teve lugar a 1 de Janeiro 
de 1872. A celebração de abertura do Ano Jubilar teve lugar na sua Casa 
Mãe de Verona, com uma participação infelizmente limitada devido às 
restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19. Pelo Conselho Ge-
ral participaram no evento o P. Tesfaye Tadesse e o Ir. Alberto Lamana. 
Para a ocasião, o Conselho endereçou uma carta de felicitações a todas 
as nossas irmãs: recordamo-las com particular afecto neste período de 
celebrações e agradecemos a Deus por tudo aquilo que deram à missão 
nestes 150 anos. A nossa história não pode ser compreendida sem a pre-
ciosa colaboração e testemunho das Irmãs Missionárias Combonianas. 
Pedimos a Deus que continue a abençoar o seu trabalho de resposta ge-
nerosa e corajosa aos novos desafios da missão hoje. 
 
Nota sobre a Venerabilidade do P. Sartori e sobre a data da Beatifi-
cação do P. Ambrosoli 
A 10 de Janeiro de 2022, a Postulação informou o Conselho Geral sobre 
dois assuntos: a declaração da Venerabilidade do Servo de Deus Bernar-
do Sartori e o estado da Cerimónia da Beatificação do Venerável Giusep-
pe Ambrosoli. Para o P. Sartori, além de informar sobre o facto e sobre o 
significado da aprovada Venerabilidade, não escapou o grande júbilo que 
se seguiu nas paróquias e missões onde trabalhou. Especialmente na sua 
terra natal, estão a ser preparadas celebrações solenes e a Postulação 
tem em preparação uma reedição aumentada dos «Pensamentos» do 
P. Sartori e um marcador-santinho que já está a ser impreso. Em relação 
ao P. Ambrosoli, dialogou-se sobre a data definitiva da celebração da Be-
atificação. No momento do encontro, a situação ainda era interlocutória: 
tratava-se de escolher Kalongo ou Ronago. O Conselho Geral e a Postu-
lação faziam pressão para que se mantivesse a primeira opção, por coe-
rência com a figura e a obra do P. Ambrosoli e também de acordo com o 
sentir da Igreja local de Gulu. Ultimamente, porém, foi-nos comunicada 
uma data fixada definitivamente pelo arcebispo John Baptist Odama, isto 
é 20 de Novembro de 2022. Esta data, contudo, só pode ser anunciada 
oficialmente após uma etapa final formal, mas não hostil. Mais uma vez, a 
seu tempo e o mais cedo possível, serão comunicadas as colaborações 
necessárias para uma digna e sentida celebração do evento. 
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Eleições dos substitutos ao Capítulo 
Eleições dos substitutos delegados sacerdotes 
As eleições para os substitutos dos delegados ao Capítulo realizaram-se 
no ano passado. Em sete circunscrições (DSP, MZ, RCA, PE, KE) o subs-
tituto delegado sacerdote com o maior número de votos não alcançou 1/3 
dos votos válidos expressos (cf. RV 150.10). O CG pediu às respectivas 
circunscrições para repetir a votação até 31 de Março de 2022. 
 
Substitutos delegados irmãos 
No que respeita aos substitutos delegados irmãos, todo o exercício se 
revelou extremamente laborioso e lento por causa da grande dispersão 
de votos que se verificou; esta ocorrência deveu-se ao facto de os círcu-
los eleitorais estáveis (salvo a Itália) compreenderem várias circunscri-
ções e, na verdade, a maior parte dos eleitores optarem pelo apoio dos 
confrades conhecidos, frequentemente membros da sua circunscrição. 
Dos nove círculos eleitorais estáveis somente o 4º (C; E; P) e o 5º (DSP e 
LP) individuaram um substituto com o número suficiente de votos. Nos 
outros sete círculos (nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9) os representantes eleitos têm 
todos menos de um terço dos votos válidos expressos. Além disso, no 
que diz respeito a Itália, o suposto substituto foi transferido para uma ou-
tra circunscrição, e ocorre referir-se ao seguinte confrade votado. 
Tendo em conta a grande dificuldade de repetir o processo eleitoral num 
momento marcado pela dificuldade de comunicação devido à pandemia 
de Covid-19, o CG decide aceitar os substitutos já seleccionados pelos 
círculos 1, 2, 3, 6, 8, 9). Pelo círculo eleitoral da Itália opta-se pelo segun-
do eleito da lista. 
São, portanto, substitutos delegados irmãos ao XIX Capítulo Geral os se-
guintes confrades: 
 
● Círculo eleitoral 1 (A, PCA, M, NAP): Ir. Patt Fabio; 
● Círculo eleitoral 2 (BR, EC, PE, CO): Ir. Dimanche Godfroy-Abel; 
● Círculo eleitoral 3 (RCA, TCH, T, CN): Ir. Mwamba Kabaya Jean-Marie; 
● Círculo eleitoral 6 (EGSD, ER, ET, SS): Ir. Desu Yisrashe Banksra; 
● Círculo eleitoral 7 (I): Ir. Bianchi Giancarlo; 
● Círculo eleitoral 8 (KE, U): Ir. Adossi Koffissan Adékploví Matthias-Elie; 
● Círculo eleitoral 9 (MZ, MO, RSA): Ir. José Francisco Duarte Neto. 
 
Uso de imagens protegidas por copyright 
Nos últimos anos, o CG recebeu reclamações sobre a publicação nos 
nossos meios de comunicação de imagens protegidas por copyright des-
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carregadas directamente da Internet. Cientes de que se trata de um acto 
ilegal com consequências penais, apresentaremos um protocolo simples 
que pode ajudar no processo de selecção e publicação de material gráfi-
co. Um artigo sobre este tema, que é particularmente relevante para as 
nossas revistas e websites oficiais, será publicado na edição de Janeiro 
do MCCJ Bulletin. Pede-se aos Superiores de Circunscrição dêem a co-
nhecer este protocolo aos responsáveis dos meios de comunicação nas 
várias províncias. 
 
Actividades do Centro de Formação Permanente 
Ano Comboniano de Formação Permanente 
A XX edição do Ano Comboniano de Formação Permanente teve início a 
3 de Janeiro de 2022. Esta edição conta com a presença de 13 confra-
des: são dez os seus países de origem e nove os países onde vivem e 
trabalham como missionários. Muitos deles viveram alguns meses em 
Roma preparando-se para o curso através do estudo do Italiano. A equipa 
dos responsáveis é composta pelos padres Fermo Bernasconi e Alberto 
de Oliveira Silva, que contam com a colaboração de muitas pessoas, 
combonianos, combonianas e de outros institutos, tanto para o acompa-
nhamento pessoal como para a proposta dos vários temas de reflexão. 
O calendário deste ano é muito particular: começa um pouco mais tarde 
do que as edições anteriores, para ter em conta a emergência covid (que 
esperamos não perturbe demasiado o caminho!); e terminará com uma 
estadia prolongada, cerca de um mês e meio, em Limone sul Garda, para 
dar espaço ao próximo Capítulo Geral. 
Os temas tomam em consideração as dimensões humana, espiritual, ca-
rismática e missionária da nossa consagração: não são um aprofunda-
mento teórico, mas pontos para ajudar cada um a reler em profundidade a 
sua própria experiência de vida, para repartir com uma paixão renovada 
pela missão. 
 
Cursos em preparação 
A equipa do Centro de Formação Permanente está a preparar outros dois 
cursos: 
 
 O Curso Comboniano Ancianidade (C.C.A), destinado aos confra-

des de todas as circunscrições que têm 70 ou mais anos. Será orga-
nizado nos meses de Setembro e Outubro de 2022. 

 O Curso Comboniano de Renovamento (C.C.R.), destinado aos 
confrades entre os 50 e os 70 anos, em particular – mas não de modo 
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exclusivo – a quantos celebram um aniversário significativo da sua 
consagração. 

Os dois cursos não são de «aggiornamento», mas de «renovamento» e 
fazem parte da missão que o Instituto vive para assumir o cuidado da 
pessoa dos missionários, para que possam, relendo a sua experiência, 
entrar com renovada confiança e paixão na nova etapa da sua vida e vi-
vê-la como testemunhas do Evangelho. O convite é dirigido aos superio-
res das circunscrições, para que possam encorajar os confrades a partici-
par com consciencialização nestas actividades. Convidam-se também os 
confrades que desejem participar a entrar em diálogo com os seus supe-
riores, para programar com eles tudo o que for necessário para a sua par-
ticipação. 
A equipa pode ser contactada, para mais pormenores e diálogo, através 
dos endereços fermoberna@gmail.com e/ou ccfpmccj@comboni.org 
 
Agradecimento pelos Contributos extraordinários 
O Conselho Geral deseja agradecer a todas as circunscrições que res-
ponderam ao habitual apelo de contributos extraordinários para refinanci-
ar os fundos gerais. Os efeitos da recessão económica devido à pande-
mia de Covid-19 fizeram-se sentir, mas não faltaram esforços por parte 
das circunscrições para contribuir mesmo se e quando se encontram elas 
mesmas em necessidade. Um obrigado particular à província da NAP que 
deu um contributo extraordinário substancial que permitiu assim ao Con-
selho Geral prover, embora nas limitações da situação actual, às manifes-
tações de necessidade que emergiram em tantas situações.    
 
Data próxima da Consulta 
O Conselho Geral está a procurar organizar visitas que não foram efectu-
adas por causa da pandemia. Por esta razão, a primeira etapa da consul-
ta de Março começará antecipadamente, a 21 de Fevereiro próximo e 
terminará a 5 de Março. As datas para a segunda etapa da consulta serão 
decididas numa data posterior. O Conselho Geral convida os superiores 
de circunscrição a apresentarem o seus dossiers já a partir de meados de 
Fevereiro. 
 
Primeira profissão 
Ir. Mantegazza Giuseppe Luca (I) Limone sul Garda (I) 06.01.2022 
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Profissões perpétuas 
Esc. Evans Musyoka Nzuka (KE) Lima(PE) 20.01.2022 
Esc. Mopembu Mambuse Crispin (CN) Isiro St Anne (CN) 22.01.2022 
Esc. Mbusa Tulirwagho Jean Baptiste (CN) Yanonge (CN) 23.01.2022 
 
Ordenações sacerdotais 
P. Régis-Eric Ngalite (RCA) Bangui (RCA) 23.01.2022 
P. Sirak Medhanie Ghebrenegus (ER) Asmara (ER) 30.01.2022 
 
Obra do Redentor 
Fevereiro 01 – 15 C 16 – 28 EGSD 
Março 01 – 07 CO 08 – 15 E 16 – 31 DSP 
 
Intenções de oração  
Fevereiro 
Para que a nossa igreja seja sempre mais fraterna e sempre mais lugar 
de participação e corresponsabilidade de todos no anúncio do Reino de 
Deus. Oremos. 
 
Março 
Para que no mês em que recordamos de modo especial São José, em 
cujo rosto Jesus viu a ternura de Deus Pai, todos os cristãos possam en-
contrar no sacramento da reconciliação o rosto terno do Pai que nos aco-
lhe, nos abraça, nos ampara e nos perdoa. Oremos. 
 
Calendário litúrgico comboniano 
Fevereiro 
8  Santa Josefina Bakhita, virgem Memória 
 
Recorrências significativas 
Fevereiro 
4 São João de Brito, mártir Portugal 
6 Santos Mártires Japoneses Ásia 
23 Kidane Mehret, Corredentora Eritreia 
 
Recorrências significativas 
Março 
17 São Patrício, bispo LP (London Province) 
19 São José, esposo da Virgem Santa Maria RCA 
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Saídas em 2021 
P. Oscar Aníbal Najarro Morales 05/12/2020 (6) PCA 
Esc. Simião Ernesto Noventa 22/03/2021 (2) MO 
P. Zerbini Adriano 25/03/2021 (6) I 
P. Hernández Rogel Juan José 28/04/2021 (1) PCA 
Esc. Matuta Harry 30/04/2021 (3) MZ 
Esc. Oolio Ismael 30/04/2021 (3) U 
Esc. Petrol Matthews 01/05/2021 (3) MZ 
P. Matua Asumi Alexis 04/05/2021 (6) U 
P. Foncillas Bernaldez José Luis 05/05/2021 (6) E 
Esc. José Torres Bonjesse 01/06/2021 (2) MO 
Ir. Messori Gabriele 02/06/2021 (3) I 
Ir. José Domingos Chuva 10/07/2021 (2) MO 
P. Ricardo Alberto Leite Gomes 30/07/2021 (6) P 
Ir. Mascalzoni Damiano 01/09/2021 (5) I 
P. García Ulloa Victor Hugo 14/12/2021 (6) M 
 
Total 15 
 
Nota: (1) Incardinado; (2) Dispensado dos votos temporários; (3) Saído 
no termo dos votos temporários; (4) Saído antes do termo dos votos tem-
porários; (5) Dispensado dos votos perpétuos; (6) Laicizado; (7) Demitido 
 
Publicações  
Pierpaolo Monella mccj, «Am I Cursed?» The long struggle for inner 
liberation, Paulinas, Nairobi 2021. Esta é a verdadeira história de Patrick 
(nome fictício), um homem de meia-idade de Lusaca, e a sua jornada de 
aconselhamento pessoal com o P. Pierpaolo, que durou dois anos e meio 
com mais de trinta sessões, para sair da sua condição dramática. Já de-
pois de um ano de caminho juntos, Patrick percebeu claramente que tinha 
embarcado num «novo caminho que lhe permitiria dar o melhor de si pró-
prio na vida e enfrentar a adversidade com força renovada». O livro nas-
ceu assim do seu desejo de que a experiência muito positiva que estava a 
fazer pudesse ajudar outras pessoas, especialmente os africanos, a cres-
cer a nível humano e espiritual. 
 
Bernard Ward, «A Heart for Africa. A life of Saint Comboni», Comboni 
Missionary Publications, 2021. É um breve compêndio da vida de Daniel 
Comboni desde a vocação até à canonização que se conclui com algu-
mas páginas dedicadas à actividade dos Missionários Combonianos hoje. 
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G. Caramazza mccj, M. Moerschbacher, L. Sileo (org). Mission in Afri-
ca: Evangelizing the Future, Urbaniana University Press 2021. A fim de 
identificar as diferentes formas em que os vários continentes e contextos 
contribuem para plasmar uma teologia da missão e os desafios que ela 
tem de enfrentar hoje, há muitos e amplos assuntos que devem ser toma-
dos em consideração. Os organizadores da conferência internacional 
«Mission in Africa: Evangelizing the Future» identificaram três áreas fun-
damentais a explorar do ponto de vista africano: 1) evangelização e incul-
turação, 2) o rosto feminino da missão e 3) missão e desenvolvimento. 
Este volume apresenta os resultados de uma cooperação institucional rica 
e produtiva, na esperança de que ajude a cultivar novas formas de de-
senvolver a nossa tarefa comum de missão. 

CÚRIA 

Secretariado Geral da Missão 
O Secretariado Geral da Missão (GM) está a promover uma reflexão e 
partilha missionária sobre a encíclica Fratelli tutti, sobre a fraternidade e 
amizade social. Esta encíclica interpela-nos como missionários comboni-
anos e estimula-nos a reflectir sobre o nosso ministério missionário en-
quanto nos preparamos para o XIX Capítulo Geral. No site do SGM (com-
bonimission.net) foi aberta uma secção «Fratelli tutti» dedicada a contri-
butos da parte dos confrades que desejaem partilhar as suas reflexões e 
experiências a partir de um capítulo da encíclica ou do documento no seu 
conjunto. Trata-se de um fórum aberto, mas os contributos não devem ser 
mais do que uma página (500 palavras). O Secretariado agradece desde 
já aos confrades que com as suas reflexões estão a dar vida a um espaço 
de escuta e diálogo a partir de experiências, contextos e perspectivas di-
versas. 

MOÇAMBIQUE 

Assembleia provincial 
Os Combonianos que trabalham em Moçambique reuniram-se em as-
sembleia provincial de 10 a 14 de Janeiro, no Centro Catequético do An-
chilo, em Nampula. Participaram 28 confrades, não obstante os efeitos da 
variante Omicron da pandemia de Covid-19. 
O tema escolhido foi «Os Missionários Combonianos no sulco da IV As-
sembleia Nacional da Pastoral», assembleia que a Igreja moçambicana 
se prepara para realizar no próximo ano. 
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Na tarde do dia 10, o P. Massimo Robol, superior da comunidade de An-
chilo e membro da comissão preparatória da assembleia, deu as boas- 
-vindas aos participantes, 
No dia seguinte, o P. Antonio Manuel Bogaio Constantino, superior pro-
vincial, abriu oficialmente a assembleia, convidando os participantes a 
fazer deste encontro um momento de reflexão, de ágape fraterno, de ava-
liação e planificação. Sublinhou a importância da oração e do exercício da 
virtude da paciência na vida missionária. Parafraseando o Papa Francis-
co, recordou que «quando falta a oração, a esperança enfraquece, pelas 
expectativas frustradas, e deixa entrar e agir o verme da tristeza que cor-
rói… Hoje mais do que nunca, em Moçambique, não podemos perder 
nem o sentido da fraternidade nem a paciência nem a esperança». 
Logo depois, foram lidas as mensagens de saudação enviadas pela irmã 
Laura Malnati, superiora provincial das Combonianas em Moçambique, e 
por Francisco Martinho, coordenador dos Leigos Missionários Combonia-
nos em Moçambique, que não puderam participar por motivos de saúde. 
O tema proposto para a reflexão do primeiro dia, «Reviver o testemunho e 
o anúncio da Palavra de Deus hoje», foi apresentado por D. Ernesto Ma-
guengue, bispo auxiliar da arquidiocese de Nampula, que sublinhou a im-
portância de pôr Cristo e a sua Palavra no centro de todas as motivações 
pastorais e missionárias. 

NAP 

Presépio animado 
Em Dezembro, os Missionários Combonianos de Cincinnati, Ohio, tiveram 
a sua septuagésima quarta experiência do presépio animado. Mais de 
1400 visitantes passaram centro missionário para admirar este presépio 
– montado num pequeno palco – onde é representada a cidade de Belém 
com a Sagrada Família, os animais, os pastores, os reis magos e várias 
cenas da vida quotidiana. Este é um dos nossos eventos anuais mais po-
pulares e tem vindo a decorrer desde há 74 anos. Os visitantes também 
tiveram a oportunidade de visitar o museu da missão, de ver a exposição 
dos presépios de todo o mundo e fazer compras para apoiar as missões. 
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POLÓNIA 

Pequenos Leigos Missionários Combonianos 
Dia 16 de Janeiro de 2022, um grupo de crianças iniciou oficialmente a 
sua formação para se prepararem para uma viagem missionária com as 
suas família. 
A ideia de constituir este grupo surgiu naturalmente quando as crianças 
começaram a vir aos encontros de formação dos LMC com os seus pais. 
Os casais que queriam discernir a sua vocação missionária não podiam 
imaginar que as crianças não participassem nos encontros, porque a de-
cisão de partir para a missão muda a vida de todos os membros da famí-
lia. 
Desde Setembro de 2021, o grupo encarregado da conduzir os encontros 
com os LMC começou, portanto, a reflectir sobre como envolver as crian-
ças na formação missionária, tendo em conta as suas necessidades e 
capacidades cognitivas, que são totalmente diferentes das dos adultos. 
Foi necessário conceber um plano de formação adaptado à idade dos 
participantes, pensar quais os valores e temas mais apropriados, encon-
trar pessoas específicas para lidar com eles e planificar o tempo também 
para a brincadeira, que é uma parte integrante do desenvolvimento da 
criança. 
Depois de uma longa preparação, pela primeira vez na história dos Com-
bonianos na Polónia, foi criado um grupo que reuniu crianças em idade 
pré-escolar e escolar, centrado em despertar o seu amor por Jesus, co-
nhecer São Daniel Comboni, ler e meditar as palavras do Evangelho para 
uma participação activa na Eucaristia, aprender sobre vários aspectos da 
missão (por exemplo cultura ou língua diferente dos lugares para onde 
irão), promover valores sociais, tais como a tolerância e o respeito pelas 
diferenças. 
Um momento extremamente importante no início deste novo trabalho foi a 
entrada das crianças no grupo de formação missionária, ocorrida durante 
o primeiro encontro dos adultos deste ano. Dia 16 de Janeiro sete crian-
ças uniram-se ao grupo na Santa Missa. Durante a Eucaristia, receberam 
cruzes missionárias feitas pelo Ir. Tomek Basinski, cantaram a sua profis-
são de fé juntamente com a comunidade dos adultos e, pela primeira vez, 
recitaram uma oração escrita propositadamente para eles. (Ir. Tomek Ba-
sinski, mccj) 
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NA PAZ DE CRISTO 

 
P. Ambrogio Reggiori (05.06.1935 – 06.01.2022) 
O P. Ambrogio Reggiori era uma pessoa serena e feliz. A sua principal 
característica era a humildade, não lhe agradava ser elogiado e não gos-
tava de se destacar. Trabalhou arduamente na vinha do Senhor com 
grande simplicidade e capacidade de serviço. 
Nasceu em Varese a 5 de Junho de 1935. Fez o noviciado em Florença e 
emitiu os primeiros votos a 9 de Setembro de 1953. Para o escolasticado, 
foi primeiro para Verona e depois para Venegono. Fez os votos perpétuos 
a 9 de Setembro de 1959 e foi ordenado sacerdote a 2 de Abril de 1960. 
Foi de imediato enviado para Portugal para o estudo da língua e em 1962 
foi destinado a Moçambique, a missão que foi a paixão da sua vida. Tra-
balhou neste país 54 anos, de 1962 a 2016. Aqui viveu todas as eras polí-
ticas e sociais da vida das gentes. O início da guerra colonial em 1964, o 
imperativo de consciência dos missionários combonianos em 1974, a in-
dependência em 1975; os tempos da guerra civil, que se prolongou por 16 
anos, até ao acordo de paz de 4 de Outubro de 1992. 
O P. Ambrogio partilhou com as gentes as alegrias e as tristezas, a abun-
dância e a fome, o choro e a dança, a vida e a morte, a luta quotidiana 
por uma vida digna dos filhos de Deus. Fez um pouco de tudo: pároco e 
vice-pároco, superior e ecónomo da comunidade, fez projectos de desen-
volvimento, estudou em profundidade a língua macua e ensinou-a. Por 
fim, quando a sua saúde não aguentava mais, voltou para a pátria dei-
xando o seu coração entre as gentes que amava, mesmo se por vezes, 
um pouco como todos, se impacientava quando as pessoas não corres-
pondiam às expectativas ou quando os confrades não partilhavam os 
seus planos de uma pastoral de inserção. 
Por diversos anos trabalhou no Centro Catequético Paulo VI, em Anchilo, 
um centro interdiocesano, em Nampula e no centro pastoral de Carapira, 
diocese de Nacala, preparando os leigos e os missionários para o traba-
lho de evangelização. Apesar de ter feito tanto trabalho de tradução de 
textos e catequeses na língua local, o P. Ambrogio não era um missioná-
rio de secretária. Vivia mergulhado na vida das populações, partilhava as 
suas realidades de pobreza e abandono, mas, sobretudo, os sonhos e os 
projectos de bem. Mesmo durante os anos da guerra nunca parou, procu-
rava sempre estar presente entre as pessoas, com a sua motocicleta, 
com o carro ou a pé. Queria estar presente onde as pessoas viviam, parti-
lhando a exima (farinha de milho ou de mandioca), ouvindo as histórias 
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de vida e de morte do povo e, muitas vezes, ficando em silêncio diante do 
sofrimento, o melhor modo de evangelizar e ser presença do Reino. 
A nível pastoral, a sua característica era a catequese a partir da Palavra. 
Colaborou na tradução da Bíblia em língua macua. Um dos seus últimos 
trabalhos foi o catecismo para os numerosos catecúmenos adultos na di-
ocese de Nampula e Nacala, quatro volumes, um para cada etapa do ca-
tecumenado de adultos, e um outro volume para as crianças. Ele não fez 
este trabalho sozinho, mas a sua dedicação e empenho foram extraordi-
nários.  
Regressado a Itália, no Centro P. Ambrosoli em Milão, continuava a es-
crever – em macua – as suas reflexões sobre a Palavra de Deus, que en-
viava aos confrades e aos catequistas: era o seu modo de ainda ser útil à 
missão moçambicana, onde tinha deixado o seu coração.  
A sua morte deixa um grande vazio. O P. Ambrogio foi um dos «antigos 
combatentes». Assim se definiam os missionários da primeira hora de 
Moçambique, tendo passado por tantas guerras que destruíram tantas 
vidas inocentes. No momento da sua morte ainda existem focos de guer-
ra, sobretudo no Norte, devido à ganância dos homens e aos interesses 
das potências estrangeiras e nacionais, que exploram as riquezas de um 
grande país, deixando um povo inteiro na pobreza. Que o P. Ambrogio 
possa descansar em paz, contemplando face a face o Deus da sua vida, 
e do céu interceda pela paz e justiça neste país e por este povo que 
amou profundamente. (P. Jeremias dos Santos Martins) 
 
  
Rezemos pelos nossos defuntos 
* O PAI: José, do P. Gabriel Estrada Santoyo (M).  
* A MÃE: Teamu Weldeghiorghis, do P. Ghebrezghiabiher Wol-

dehawariat (EC). 
* O IRMÃO: Esteban, do P. Rafael Huerta Carbajal (M); Peter, do 

P. Paul Pezzei (DSP) e primo do P. Fidelis Pezzei (DSP) e do Ir. Jakob 
Pezzei (DSP). 

* AS IRMÃS MISSIONÁRIAS COMBONIANAS: Ir. Rosaenrica Canzi, 
Ir. M. Carmela Franzese, Ir. María Inés Avecilla Rodríguez, Ir. M. Giu-
seppina Peroni. 

* A MISSIONÁRIA SECULAR COMBONIANA: Petronella Chiara. 
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