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A misericórdia na Equipe
Equipe Altamura – Itália

Olá! Somos Irene e Diego. Juntos aos nossos irmãos de equipe, representamos
a Equipe Altamura – Itália.
Estamos nas Equipes desde 1989. Já o casal, Vincenzo e Chiara entraram em
janeiro de 2007.
Desde o início nosso desejo mais vivo era aquele de conhecer Deus por meio
do amor aos irmãos. Desde que Vincenzo e Chiara passaram a fazer parte de
nossa vida, o amor nos veio de encontro e nos habitou de um novo modo. Como
a alegria que tomou conta dos participantes das Bodas de Caná pela água
transformada em vinho, assim o vinho novo trazido por esse casal nos inebriou
e nos fez conhecer o amor e a misericórdia de Deus por nós!
Vincenzo e Chiara chegaram em um momento no qual precisávamos de novos
ares, o que eles nos trouxeram, com sua história duramente pautada em
sofrimento. Desde o início nos pareceu que eles já faziam parte da equipe. Nas
reuniões, a oração sempre tomou a maior parte do tempo e com a doença de
Chiara, foi-se intensificando, dando vida, semanalmente, a um momento para o
rosário.
(Testemunho de Vincenzo)
Sou Vincenzo, tenho 50 anos, trabalho na prefeitura, vivo com meu filho
Nicola, de 14 anos e com minha sogra, Tina, desde que perdi minha esposa,
Chiara. No início de nossa história de amor, vivíamos longe um do outro, por
motivo de trabalho, mas fomos fiéis e confiávamos um no outro.
Em dezembro de 2002 nos casamos e logo chegou nosso filho, Nicola.
Continuávamos a planejar nosso futuro sem imaginar o que nos iria acontecer.
De fato, em junho 2005, após somente dois anos e meio de nosso casamento,
um incidente me forçou a ficar em uma cadeira de rodas. Podem bem imaginar
o transtorno que se instalou em nossa vida. Nossas esperanças foram destruídas,
nosso amor foi extinto. Diante do sofrimento, a fé desaparece, ela vacila e a raiva
é desencadeada. Nós éramos um casal fragmentado e não sabíamos como lidar
com isso. Teria sido fácil escapar desse sofrimento. A única coisa que restava
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fazer, que ninguém poderia tirar de nós, era a oração. Uma invocação simples,
para entender como reagir, por onde começar.
Nossa história, como uma jornada de "Paixão", nos levou ao apaixonante
conhecimento de Deus, a Sua vida íntima. Nós mantivemos as promessas feitas
diante de Deus no dia do nosso casamento e com esperança em nossos corações,
colocamos nossas vidas nas mãos de Deus e, como Maria, nós respondemos com
um Sim.
A misericórdia de Deus não se atrasou em dar frutos, incentivando, no outono
de 2006, meus tios Lorenzo e Laura, equipistas de Roma, a nos propor a entrada
na equipe Altamura.
A recepção calorosa de todos os equipistas, mais uma vez manifestou a
piedade de Deus em nossa direção. Um horizonte de compreensão, diálogo e
harmonia se abriram. Chiara e eu começamos a perceber uma mudança.
Lentamente, a fé, quase dissolvida no nada, começou a ressurgir das cinzas.
Poderíamos admirar o início do "Terceiro Dia". Nossa relação de amor retomou
vigor, ressuscitou.
Certos de que já havíamos recebido nossa dose de sofrimento pela vida,
pensávamos ter conseguido equilíbrio e tranquilidade. No entanto, como um
raio num céu sereno, Chiara descobriu em abril de 2012, um tumor maligno. A
noite voltou a cair sobre nós. Chiara sentiu que não tinha futuro. Nós nos
perguntamos por que de tudo isso: não era suficiente o que havíamos vivido?
Dor com dor. No entanto, desta vez não sentimos raiva, mas impotência e
derrota. Uma nova paixão. A descoberta da doença ocorreu exatamente na
Semana Santa, aprofundando nossa dor. Uma luz leve iluminou nossa esperança,
pois mais uma vez fomos entregues em Suas mãos, e assim, mesmo naquele
momento, não nos sentimos sozinhos! O ponto principal era a nova ressurreição.
Um medo profundo permeou nossas almas, mas para combater esse mal,
tínhamos nossa firmeza, a coragem de Chiara, o carinho de familiares, de
numerosos amigos e, particularmente, dos irmãos de equipe. Deus estava
conosco.
Em abril de 2014, de repente, uma recorrência da doença afetou a cabeça de
Chiara, um caso muito raro. Também desta vez não havia mais nada a fazer, além
de confiar e oferecer nossas vidas ao Senhor, novamente. A misericórdia
daqueles que compartilharam o sofrimento conosco, se transformou em
comunhão. Na equipe, percebemos um sentimento de profunda solidariedade
que nos encheu de alegria. Chiara escreveu: "... é estranho, mas o sofrimento
une !!! Ele une quando aqueles que sofrem com o próximo são conduzidos por
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um sentimento de amor e serviço, como Jesus Cristo nos ensinou. Servir àqueles
que sofrem é amar como Deus ama. Deus, que nunca se afastou de nós, fez-se
oração e invocação, amigo e irmão, isso nos tranquilizou e deu paz aos nos
nossos corações. Isto é um presente, é uma graça! "
Em outubro de 2015, os médicos me disseram que não havia mais nada a fazer
pela Chiara. No início de 2016, suas condições de saúde pioraram. Apesar de
tudo, Chiara nunca se queixou de sua condição física, de fato, para aqueles que
se aproximaram dela, pronunciava palavras de conforto e esperança. Passei os
últimos meses de sofrimento de Chiara, consciente de que não podia mais ajudála, mas não desisti. Eu mergulhei na oração, orando a Deus para ser ainda mais
misericordioso conosco, para aliviar o sofrimento de Chiara e, se possível, me
levar em seu lugar.
O sofrimento de Chiara aumentava e eu comecei a sentir uma fúria, porque
eu a via sofrer, enquanto permanecia na minha impotência.
Às 22h30, em 16 de maio de 2016, o coração de Chiara parou de bater. Minha
raiva interna explodiu. Eu não podia acreditar nisso! Pela primeira vez, sem ela,
senti-me de mãos atadas. Chiara, o amor da minha vida, a luz dos meus olhos,
imóvel, ali, em um caixão. Senti-me abandonado, traído pela misericórdia de
Deus. É algo indescritível. Nesses momentos, por causa da dor, da raiva, você cai
na escuridão e permanece sem respostas. Tentando encontrá-las, é como perder
os sentidos. Algo, no entanto, estava mudando. Misteriosamente, esse mal-estar
e raiva interior começaram a desaparecer. À medida que centenas de pessoas
entravam e saíam da nossa casa para dizer adeus à Chiara, comecei a ver em
mim, uma luz, uma paz interior. Senti que a Paixão de Chiara viveu até o último
suspiro e a levou à Vida Nova.
Naquele momento, percebi que estava inundado de graça e misericórdia, e
uma mudança radical ocorreu em mim. O ritual funerário não parecia ser o de
um funeral. A igreja não podia conter a multidão de pessoas. Era uma atmosfera
pacífica, como uma cerimônia de casamento. Chiara, a noiva, que tinha sido
convocada pelo Noivo, estava pronta para entrar em Sua casa e viver a Vida que
nunca se acaba. No dia seguinte, sustentado pela misericórdia e a graça de Deus,
enviei aos meus irmãos de equipe e outros amigos, uma mensagem: "Chiara
conhecia muitas pessoas em quem deixou uma marca, mas não imaginava
tantos. Eu estava tão irritado com o que estava acontecendo e como tudo
terminou, mas, juntando todas as peças do que aconteceu,e do que era Chiara,
me veio uma imagem como uma foto que destaca a mão de um grande Artista.
De repente, minha ira desapareceu. A linda multidão da tarde de ontem, mais
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do que uma cerimônia de funeral, me pareceu um ritual nupcial entre Chiara e
o Artista, uma boa vinda em sua casa junto com as outras noivas e cônjuges.
Por enquanto, é difícil assimilar sua despedida, mas estou convencido de que
isso nos ajudará até chegar à outra cerimônia nupcial ".
(Testemunho de Maria e Michele)
Chiara e Vincenzo entraram na equipe em um momento em que nossa vida
como casal e pais era severamente testada. Nós também, Maria e Michele,
passamos por um momento sombrio do qual não pensávamos que pudéssemos
sair. Mas aqui está este novo casal aparentemente frágil, entrando no nosso
coração, trazendo naturalmente uma nova aparência de fé nos eventos da vida.
Para nós, a carícia de Deus estava nessa situação difícil. Nos apoiamos
mutuamente até a nova evidência da doença de Chiara. Primeiro, a esperança,
depois o calvário da recaída e a redescoberta do Rosário que nos uniram para
implorar a cura de Chiara. Deus queria diferente, mas a mensagem enviada por
Vincenzo após o funeral de sua amada nos mostrou um milagre: a ira e a rebelião
deram lugar à luz. Ainda estamos aqui, Chiara! Vamos continuar com hesitação
e medo, mas você nos ensinou que a confiança total no Senhor pode realizar
milagres!
(Testemunho do SCE)
Sou Saverio, Conselheiro Espiritual da equipe e membro da Foyer de Charitè,
em Fornello. Chiara voltou para a casa do Pai, assim como na capela da Foyer,
recitávamos o rosário, uma oração que continua hoje, toda segunda-feira,
alimentando nossa fé, esperança e amor. Chiara tinha compartilhado que ela
ofereceu seu sofrimento pela Foyer, que estava dando seus primeiros passos. Ela
não poderia nos dar mais!
Senhor, por que você permitiu isso? Por que você retirou a mãe de seu filho,
a esposa de seu cônjuge, a companheira de viagem, para nós, sua equipe? Não
mantivemos em silêncio a dor e a angústia que sentimos. Juntamente com
Vincenzo, gritamos para o Senhor!
Como a escuridão da morte pode se transformar em luz da Ressurreição?
Pensamentos e emoções indescritíveis cruzados em nossos corações. Mas algo
estava acontecendo em nós. Como a semente que caiu na terra, a vida de Chiara
estava brotando, assim que ela morreu.
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Esta é uma página que não pode ser escrita. É a página branca da qual Marthe
Robin falou (tão amado por Chiara) e que descreve, sem palavras, a passagem
de Deus em nossa vida. É a passagem silenciosa e invisível, mas real, do vento da
Ressurreição. Mesmo os Evangelhos foram capazes de contar em detalhes as
horas da Paixão, mas não foram capazes de descrever a Ressurreição.Eles só
podiam vê-lo.
Hoje percebemos que, juntamente com Chiara, vivemos o Mistério Pascal. E
foi Vincenzo quem se fez a voz de Deus com a mensagem escrita no dia seguinte
ao enterro de Chiara. De alguma forma, o objetivo final da missão de Jesus Cristo
na terra começou a ser revelado, o mesmo que a vida de Chiara e de cada um de
nós: o abraço nupcial entre o noivo e a noiva, entre miséria e misericórdia. E nós
pudemos tocar essa Misericórdia na história de Chiara e Vincenzo, que estão
marcando indelevelmente nossas vidas, transformando as lágrimas e a dor, em
canção e oração. É uma jornada concluída. Todos os dias é um novo desafio para
Vincenzo e para cada um de nós. Sentimos a necessidade de apoiar uns aos
outros. Em nenhum momento, Vincenzo pensou em deixar a equipe e nem por
um instante, pensamos em deixá-lo ir! Chiara o confiou a nós, que pensamos que
cuidaríamos dele, mas fomos curados por ele e pelo poder calmante de seu amor
conjugal. Nas sucessivas reuniões da equipe, relemos a jornada inteira que o
Senhor nos fez viajar. A Misericórdia se instalou na história de equipe, nos
precedeu e nos esperou, deixou que vivêssemos nossa vida, atravessássemos
nossa humanidade, caíssemos sob o peso do sofrimento e do pecado e nos
levantássemos para corrermos e nos encontrarmos e nos "derretermos" em seu
abraço.
E o abraço da Misericórdia, hoje, são vocês!
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