
Olá amigos! 
 
Aqui na Sicília o calor realmente não dá trégua: o bafo 
quente do deserto do Saara pega a umidade do 
mediterrâneo e chega por aqui realmente avassalador. Não 
é incomum passarmos dos 45 graus durante o dia. Com 
certeza vocês que me leem no Brasil, agora no inverno, me 
invejam. Mas, como “a grama do vizinho é sempre mais 
verde”, eu os invejo por não sairem do banho já se sentindo 
sujo e suando hahahha. 
 

Bom, o trabalho por aqui continua, literalmente, a todo vapor, ainda que a política 
italiana vá no sentido contrário, com portos fechados e “muros” cada vez mais altos. 
Nesse exato momento que os escrevo, o navio dos Médico sem Fronteiras está em alto 
mar com 141 refugiados e imigrantes a bordo esperando autorização de algum porto 
que os receba. Itália, que pelas regras do direito internacional, seria o porto seguro mais 
próximo, se recusa a recebe-los (muitos deles em condições de desnutrição e com 
marcas da violência e tortura da Líbia). Sigam as atualizações dos resgates: 
https://www.facebook.com/sosmeditalia/ 
 
Nosso trabalho, então, se faz cada vez mais necessário em um contexto de intolerância. 
Durante o verão, geralmente, o número de pessoas que tentam a sorte atravessando o 
mar para escapar da Líbia é sempre maior, devido as condições meteorológicas 
favoráveis. Contudo, atualmente, o que se vê é que o número de mortes no mar tem 
crescido, muito causado pela política externa italiana e europeia que obriga essas 
pessoas a ficarem dias à deriva sem água e alimento. Segundo a IOM (International 
Organization for Migration), afogamento é “apenas”a 3ª causa de morte no 
mediterrâneo: 1º lugar está desidratação e 2º queimaduras. 
 

Voltando à terra, aqui em 
comunidade estamos dando 
alguns passos concretos e 
interessantes. No mês de 
julho assinamos o contrato 
de aluguel de um espaço 
que, antes, era um 
minimercado de bairro. Ali 
pretendemos iniciar as 
atividades do Centro Social 
Marista voltado para os 

imigrantes e refugiados, com especial atenção aos menores. Nesse espaço 
ofereceremos atividades e oficinas voltadas a instrumentalizar crianças e jovens 
refugiados em seu processo de integração e independência, bem como sua 
enculturação. 
 
O centro social terá como nome “CIAO – Centro Interculturale di Aiuto ed 
Orientamento”. A palavra “Ciao”, em italiano, é uma saudação informal e em português 



seria como um “E ai!”, e exprime exatamente nosso ideal: ser um ponto de referência 
para que crianças e jovens refugiados se sintam acolhidos e protegidos. 
 
No próximo mês, meu maior trabalho por aqui será dinamizar uma pequena 
reestruturação no espaço alugado para que possa acolher as diversas atividades e 
oficinas que ofereceremos: aulas de italiano (aprender a língua veicular é o 
primeiríssimo passo no processo de integração); laboratórios de arte, música, dança, 
fotografia, pintura; artesanato; formação profissional e estágios formativos; radio web 
com produção dos meninos atendidos; entre outras diversas atividades. Espero, no 
próximo relato, poder enviar fotos da obra finalizada. 
 
Para pode gerenciar todo nossa missão aqui em Siracusa, estamos trabalhando junto 
com a Província Mediterrânea e a Conferência Marista Europeia para a abertura de uma 
fundação que será a pessoa jurídica de tudo o que fazemos por aqui. Essa fundação terá 
como escopo principal promover os direitos humanos e a integração de refugiados e 
imigrantes, e terá como nome “Fundação Marista Ir. Henri Vergè” (Irmão martirizado 
na Argélia, em 1994, por proteger uma biblioteca Marista e que, este ano, teve sua causa 
de beatificação autorizada pelo Papa Francisco). Como podem ver, ultimamente tenho 
me ocupado bastante de trabalhos mais administrativos, mas sem deixar de lado o 
contato com os meninos, que me “alimenta” todos os dias. 
 

 
 
A Sicília oriental, onde estamos, é um 
destino turístico muito procurado pelos 
europeus e atualmente percebe-se o 
aumento do número de turistas nesse 
período de férias. Aproveitamos, 
também, para desenvolver algumas 
atividades de integração com os meninos 
de alguns abrigos de segunda acolhida 
que, nesse momento, não vão à escola. A 
foto ao lado é de um desses momentos, 
no qual pudemos passar um sábado 
divertido no mar. 
 
Recebemos na última semana 14 jovens alunos e ex-alunos das escolas Maristas da Itália 
para uma semana de voluntariado (como no Brasil temos as diversas Missões Solidárias 
no período de férias escolares). O encontro com o outro, a aceitação do diferente e a 
queda de barreiras entre italianos e refugiados foi o tom dos 7 dias de trabalhos. No 



próximo relato envio alguns testemunhos. Segue, para ilustrar, relato do Ir. Stefano, 
responsável de Pastoral da província, sobre a primeira experiência missionária de jovens 
maristas em Siracusa:  
 

“Estamos acostumados a ouvir o 
evangelho e não tanto a vivê-lo e nos 
convencemos de que as palavras ali 
presentes são difíceis de serem 
concretizadas. 
Em vez disso, há uma espécie de beleza 
inebriante que envolve os discípulos a 
seguir o Mestre. Eles participam do 
Reino que avança, eles O veem, eles O 
vivem. Eles veem o Mestre tocando os 
leprosos, conversando com 
prostitutas, parando com os doentes e 
os excluídos. Eles quebram barreiras 

que separam os homens em categorias, por origem social, por nacionalidade, por cor de 
pele. 
Aqui está a beleza cintilante e imprevisível. Muitas vezes somos levados a pensar no 
evangelho como um conjunto de regras a serem respeitadas. Estamos tão convencidos 
disso que nos consideramos bons cristãos quem não fazem o mal, mas a verdadeira 
questão é: você está fazendo o bem? 
Em Siracusa, experimentamos a beleza de construir algo ao derrubar barreiras e ficamos 
impressionados com esse vento de beleza inebriante. Experimente! O que você tem a 
perder? Abrace um mendigo, apertar as mãos com um imigrante, divida o quarto com 
um idoso, derrube o que nos separa do outro e descubra seu irmão. 
Faça isso e aproveite a beleza inebriante de ter destruído barreiras e desfrutando da 
alegria cintilante do Evangelho.” 
 

 
 
Para finalizar esse Siracusa News, duas imagens contrastantes entre si que marcaram 
meu último mês: 
 



Dia 17 de julho a guarda costeira líbica interceptou (já em águas internacionais) um 
barco de refugiados que tentava escapar dos horrores ali vividos e levou todas as 
pessoas de volta, já que a Itália os está financiando para desenvolverem essa atividade. 
Duas mulheres, uma delas com um bebe de poucos meses, se negaram a retornar a 
Líbia, desafiando em alto mar as ordens dos militares. Preferiram ficar à deriva e 
enfrentar a morte quase certa do que retornar ao inferno líbico, arriscando suas próprias 
vidas e da criança. Os militares levaram as pessoas de volta e, ao irem embora, contudo, 
atiraram contra o bote em que elas permaneceram, para afundá-lo. Quando o navio da 
ONG Open Arms chegou, infelizmente, apenas uma mulher pode ser salva, em alto grau 
de desidratação e quase afogando. A outra, com seu filho, infelizmente são dois 
“indigentes” a mais na trágica lista das estatísticas: até o dia de hoje, 14 de agosto, 1524 
corpos foram resgatados no mediterrâneo em 2018, um recorde absoluto do qual não 
temos orgulho nenhum. 
(Logo pretendo postar um texto completo em meu blog sobre essa história e 
compartilharei o link com vocês também). 

 
A segunda imagem é de esperança que, apesar de tudo o que existe, insiste em sempre 
bater à porta. Fui chamado pela Cruz Vermelha para atender um caso de Reunificação 
Familiar em um centro de acolhida para mulheres vítimas de tráfico humano aqui da 
região. Elisa (nome fictício), nigeriana de 27 anos, após ser vendida como escrava sexual 
em diversos países da África, com a falsa promessa de vir para a Europa trabalhar como 
cabeleireira, encontrou Antony (nome fictício) que a resgatou do centro de prostituição 
clandestino onde estava no Níger aprisionada por mais de 1 ano sem qualquer 
comunicação. 
 
Escaparam juntos para a Líbia e dali tentaram chegar à Itália, em busca de segurança 
para eles e para a pequena Sarah (nome fictício), fruto das violências sofridas, mas que, 
como qualquer criança, carrega em si a esperança de um futuro melhor. Uma criança 
adorável e sorridente, que nada tem a ver com o mundo cruel que a trouxe para cá e 
que apenas emana amor. Elisa atravessou o mar e, por milagre, conseguiu chegar aqui 
em maio. Contudo Antony continua na Líbia e, para piorar, caiu nas mãos das milícias e 
está sendo vendido como escravo, torturado e obrigado a trabalhos forçados. Elisa 



recebeu uma ligação de um homem que se intitulada “O Chefe”, líder da prisão na qual 
está Antony na Líbia, solicitando um resgate de 500 euros para poder libertá-lo. 
Prontamente fomos ativados, junto com ACNUR, Anistia Internacional e outros atores 
que podem auxiliar. Estamos seguindo o caso e espero, nos próximos relatos, poder 
contar alguma novidade positiva. 
 
Termino, portanto, com a lembrança do sorriso de Sarah, de 1 ano e meio, que mal sabe 
tudo o que seu pai está passando, mal sabe tudo o que sua mãe passou, mas que nos 
recorda que contra cada obstáculo que encontramos no caminho, o mundo sempre 
pode ser iluminado pelo sorriso de uma criança. 
 
Um grande abraço, 
 
Gabriel Bernardo da Silva 
Siracusa, Itália. 


