
 
 
 

 

NOSSA HISTORIA 
 
 

A Comunidade nasce no dia 07 de outubro de 1951 em Cuneo, quando o padre André Gasparino, 
um jovem padre da Diocese de Cuneo (Itália), acolhe os primeiros cinco meninos abandonados, 
sem casa e sem família, após o fim da Segunda Guerra Mundial (1940-1945). 
 
Aos poucos as crianças aumentam de numero dando início ao que depois será chamada "Cidade 
dos Meninos". 
 
Para cuidar dessas crianças se unem ao "padre" primeiramente um grupo de voluntários e, em 
seguida, as primeiras irmäs consagradas. Desde o início tudo é vivido com uma confiança radical 
na Providência de Deus, e logo a importância da oraçäo se torna clara e central, especialmente 
diante de muitas situações de sofrimento das crianças. 
 
Mudança significativa para este foco é o início da adoraçäo eucarística contínua em 11 de 
Fevereiro de 1959. 
 
A partir desse momento torna-se cada vez mais forte o desejo da Comunidade de servir os 
últimos nos países mais pobres. O sonho de partir para as missões foi realizado em 1961, no 
Brasil. E depois em muitos outros países, até chegar à Ásia, África e Europa Oriental. 
 
Em cada missäo, duas colunas fundamentais säo a oraçäo, sempre orientada para a Eucaristia, e 
a partilha da vida dos pobres em sua marginalizaçäo, sem grandes estruturas, visando uma 
relaçäo amigável com as pessoas. 
 
Na segunda metade dos anos 60, descobrindo a figura e os escritos de Padre de Foucauld, a 
Comunidade se encontra numa profunda sintonia com a sua espiritualidade o escolhe como 
exemplo e intercessor assumindo o nome dele: Movimento Contemplativo Missionário Pe. De 
Foucauld. 
 
Simultaneamente ao início das missões, a Comunidade Central sente-se chamada a partilhar o 
dom da oraçäo e da Palavra de Deus aos os jovens, às famílias, a todos os seus colaboradores. 
 
Em 1990, a Comunidade é reconhecida e aprovada pela Santa Sé como "Movimento 
Contemplativo Missionário Pe. de Foucauld" incluindo assim todos aqueles que, nas mais 
variadas condições de vida, se encontram em sintonia com a sua espiritualidade. 
 
Para conhecer melhor a nossa história e a nossa espiritualidade sugerimos que você leia dois de 
nossos livros, disponíveis em nosso centro: 

• O impossível é possível 
• Primeiros Tempos 
 


