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Padre Hermes José Novakoski, psdp
Pelo Conselho de Redação

Estimados leitores,
Esta edição da Revista A Ponte chega
até você em um momento histórico da
Congregação. Estamos celebrando 60
anos de presença em terras brasileiras.
Um tempo especial de recordar, celebrar,
agradecer e pedir perdão.
São João Calábria lembrava sempre que o Dono absoluto desta Obra é o
Senhor. Ele “quis fundar esta Obra para que seja luz e salvação para tantas e
1
tantas almas” . Somos colaboradores nesta Obra de Deus. Sua graça a sustenta
e guia. Grande graça e responsabilidade recai sobre nós que somos chamados
a viver este carisma.
Estamos vivendo os 60 dias de Oração pela Obra Calabriana. Para cada dia uma
intenção, rezada por uma comunidade. Acompanhe pelo site e pelas mídias e
viva conosco este momento de fé.
Apresentamos novo layout para a Revista, sem perder a sua essência. Com
isso, queremos torná-la ainda mais nossa e mais próxima de cada leitor.
Continuamos com os propósitos de criar ponte entre as diversas atividades e
toda a família calabriana.
Padre Miguel, nosso Casante, reflete sobre os 60 anos de história e de louvor
a Deus Pai providente. Nosso Delegado, Padre Gilberto, nos estimula porque
este é um Tempo de apaixonar-se pelo carisma. Irmã Beatriz, Delegada Pobre
Serva, partilha a experiência do “Centro de Adultos Mayores San Juan Calabria”
de Laferrere, em Buenos Aires, Argentina.
Padre Victor Zacarias continua suas reflexões sobre o carisma Calabriano:
“Uma missão: levar a Boa notícia do Reino, sendo sinal de esperança”.
Padre Benildo Ceresa recorda a motivação trazida pelos religiosos pobres
servos ao Brasil, e seus primeiros passos.
O Abrigo João Paulo II celebra 40 anos “Protegendo o hoje e garantindo um
novo amanhã”. A colaboradora Pâmela conta essa história e como está a missão
atualmente.
Padre Paulo Salvi convida a configurarmo-nos com os sentimentos de Cristo.
Todo discípulo deve esforçar-se por imitar o Mestre.
Irmã Ioná ajuda a mergulhar sobre o tema da gratidão na Palavra de Deus.
Celebrar as maravilhas do Senhor é ser grato pela sua Providência.
Nesta edição temos duas lindas e motivadoras histórias vocacionais que nos
estimulam na caminhada. Convidamos Irmã Glória e Irmã Isilda. Acompanhe!
Boa leitura!
1

Carta aos Religiosos de 26 de novembro de 1932.
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60 anos de história
e de louvor a Deus
Pai providente
Pe. Miguel Tofful, PSDP
Casante

Queridos irmãos e irmãs no Senhor,

“Com que retribuirei ao Senhor por todo o bem
que ele me fez? Levantarei o cálice da salvação e
invocarei o nome do Senhor” (Salmo 115).
Com estas palavras do Salmo 115 quero expressar minha profunda gratidão
e louvor ao Senhor, em nome de todos, pelos seus benefícios e a sua bondade
para conosco.
Há 60 anos, os primeiros Pobres Servos chegaram ao Brasil, trazidos pelas
mãos da Divina Providência na pessoa do Pe. Gino Gatto, de feliz memória.
Os desígnios da Providência quiseram que o carisma dos Pobres Servos
chegasse à América Latina, primeiramente em Salto - Uruguai, e logo depois
ao Brasil. E que se concretizasse e encarnasse na vida de tantas pessoas.
Assim começou, como uma semente muito pequena, que com o tempo foi
germinando e crescendo sob o amoroso e terno cuidado de Deus Pai.
Muitos religiosos Pobres Servos, Irmãs Pobres Servas, Irmãs Missionárias
dos Pobres e leigos construíram a história da Obra no Brasil nestes 60 anos.
Queremos lembrar com carinho em nossas orações todos eles e elas, os
que já partiram para a casa do Pai; os que estão em outros lugares; e os
que continuam, hoje, forjando novos caminhos nesta terra abençoada por
Deus. Que a presença da Família Calabriana no Brasil continue crescendo
na experiência, na vivência e na transmissão da espiritualidade que Deus
inspirou a São João Calábria, e hoje, confia a nós, na missão com os mais
pobres e abandonados.
É muito importante lembrar que os caminhos e os projetos de Deus são
sempre guiados pelo seu amor e que tudo o que acontece em nossas vidas,
nas nossas comunidades, nas nossas famílias, na Obra, na Igreja e no mundo
é guiado pela Sua mão providente. Poderíamos estar presentes em tantos
outros lugares do mundo, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia,
nos chamou neste lugar, neste país, para que a Obra possa continuar
testemunhando o amor de Deus Pai pelos seus filhos, especialmente aos
nossos irmãos mais carentes. A Deus toda a nossa gratidão e louvor: “Dai
graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna!”
(Sl 117).
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Temos um compromisso e uma missão muito grande, que nos desafiam
constantemente, sobretudo as novas gerações, na fidelidade e na vivência
do carisma. O espírito da Obra que Deus inspirou em São João Calábria não é
propriedade exclusiva dos religiosos e religiosas. É um presente, uma graça, é
uma espiritualidade viva que todos os chamados a pertencer à Obra recebem
como dádiva para abraçar, viver e testemunhar com nossas vidas. Juntos,
religiosos, religiosas e leigos, somos chamados a continuar a encarnar, alimentar
e viver a espiritualidade calabriana para que viva nestas terras, onde um dia
chegou e se encarnou nos corações das pessoas. Temos uma grande graça e, ao
mesmo tempo, uma grande responsabilidade, como o Padre Calábria sempre
nos lembrava.
Olhamos com esperança estes tempos novos que o Senhor prepara à nossa
frente. Acolhamos os desafios que encontramos e encontraremos. Continuemos
a sonhar numa família calabriana que vive a fidelidade ao carisma, na comunhão
e na fraternidade que o mundo espera de nós consagrados e leigos calabrianos.
Concluo com uma mensagem muito atual do Padre João Calábria que nos
deixa hoje como um compromisso de ação para as nossas vidas:

“A hora atual nos ensina: Deus tem grandes planos
nesta hora, para todo o mundo que o quer para Si e que
toda a humanidade desperte (acorde) procurando o
caminho, a luz, a verdadeira paz, que não a encontrará
se nós não vivermos à altura da nossa vocação. E por
isso a necessidade de uma reforma que se impõe, e em
breve, para evitar a de Deus... Bem-aventurados os que
são dignos de colaborar nesta Obra de Deus, própria
do tempo presente que precisa de Evangelhos vivos e
operantes como devemos ser todos nós, cristãos” .
1

A todos irmãos, irmãs e leigos da família calabriana presente no Brasil, a
minha saudação, a minha bênção, a minha proximidade, e encorajamento para
continuar a busca do Reino de Deus a serviço dos mais pobres e abandonados,
no testemunho do amor e da paternidade de Deus.
1

Pe. João Calábria ao Pe. Stanislao, *7032/A, 03-06-1945

PALAVRA DO CASANTE

Sessenta anos de história e de louvor à Divina Providência: quantos dons,
quantas bênçãos, quantas pessoas! É assim que Deus se manifesta na história de
cada um de nós e na Obra. É uma história de salvação porque está impregnada
da presença de Deus, um Deus fiel que acompanha o caminho do seu povo e nos
chama à santidade. Quantos sinais da providência de Deus, quantas pessoas
que doaram e estão doando a vida atentos aos sinais dos tempos para que a
espiritualidade e a missão da Obra de Deus e o carisma continuem vivos nestas
terras. Muitos religiosos, religiosas e leigos que nestes sessenta anos doaram
e doam a vida no silêncio e no escondimento para cumprir com a missão
confiada à Obra. Vamos continuar, em modo particular nesses tempos difíceis
marcados pela pandemia, a sermos manifestação do amor e da Paternidade
de Deus, principalmente entre os mais pobres, entre aqueles que se encontram
sozinhos, entre os que perderam a esperança e a alegria de viver.

PALAVRA DELEGADO POBRES SERVOS
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Tempo de
apaixonar-se
pelo carisma
Padre Gilberto Bertolini, PSDP
Delegado

O jubileu bíblico é um tempo de restauração, perdão, retorno ao seio
da família e da terra natal. Tempo de experimentar em plenitude a
liberdade e a gratidão de Deus, que promete e cumpre suas promessas.
Em seu espírito solidário, o povo se une e um novo caminho se abre.
Assim como as sementes das plantas migram nas asas do vento, nós
também estamos sempre em movimento. O jubileu é a celebração
desse sonho de liberdade, de um mundo mais humano em sintonia
com a lógica da vida.
A celebração dos 60 anos está sendo uma grande oportunidade para
aprofundar o nosso compromisso de avivar no mundo a fé e a confiança
em Deus Pai.
É olhar para o caminho percorrido com gratidão a tantos religiosos
e religiosas, leigos e leigas que viveram com amor e paixão o carisma.
Tempo da purificação daquilo que não correspondeu ao carisma,
mas sobretudo, tempo de gratidão pelas belezas da nossa história.
Também olhar o hoje, rever a nossa vida, reencantar-se pelo carisma
calabriano, ter a consciência do compromisso de levar adiante a
história da Obra.
Hoje, nós somos a Obra, somos a visibilidade do carisma, somos
as testemunhas daquilo que Calábria experimentou. E olhar para o
futuro com esperança e com novo ardor, com ousadia e vontade de
levar adiante essa história que faz bem a tantas pessoas. Que grande
responsabilidade.
O evento 60 anos é um hino de gratidão, um momento de encontrar
maneiras novas e atuais de promover essa memória, e renovar a
nossa missão de proclamar a fé e a confiança na Divina Providência.
Parabéns a toda a Família Calabriana do Brasil.
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Laferrere, Buenos Aires - Argentina
Irmã Beatriz Paulin, PSDP
Delegada

Neste tempo especial em que vivemos, a missão em algumas das nossas
comunidades sofreu mudanças para melhor servir a quem necessita. É
o caso do “CENTRO DE ADULTOS MAYORES SAN JUAN CALABRIA”, que se
encontra em Laferrere, na Argentina. Um projeto comunitário que nasceu da
necessidade percebida por um grupo de leigos e religiosos, Pobres Servos
e Pobres Servas, a partir do preparo de marmitas alimentares para idosos
no âmbito da paróquia. Neste tempo de crise, procuraram promover as
pessoas dando-lhes maior dignidade no cuidado integral:
Saúde: cuidando das patologias do idoso, além de oferecer uma
assistência integral de enfermagem e atenção médica, quando
necessário também na residência.
Cozinha: entrega de marmitas de segunda a sexta-feira.
Social: identificando os direitos violados e intervindo a partir de
diferentes ações.
Alfabetização: disponibilizando aulas de alfabetização, todos
os sábados de manhã.
Jardim Terapêutico: proporciona um espaço recreativo em
contato com a natureza.
Guarda-roupa: acesso à roupa, proporcionando o necessário.
No contexto atual de solidão e desamparo em que os idosos vivem,
pretende-se tornar a vida deles mais leve, estimulando a autoestima através
de experiências e acompanhando-os a descobrir que são portadores de
uma grande riqueza.
Esta promoção desenvolve-se territorialmente em um estabelecimento
próprio facilitado pelas Irmãs Pobres Servas onde anos atrás funcionava
uma creche.
O Papa Francisco lembra-nos na Encíclica Fratelli tutti que ninguém se salva
sozinho e nesta perspectiva é necessário fazer tesouro: a riqueza espiritual
e humana.

“Como eu gostaria de uma Igreja que desafiasse a
cultura do descarte com a alegria transbordante de um
novo abraço entre jovens e velhos!”
(Papa Francisco)

PALAVRA DELEGADA POBRES SERVAS

“Centro de
Adultos Mayores
San Juan Calabria”
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Uma missão: levar a Boa
Notícia do Reino, sendo sinal
de esperança
Padre Victor Zacarias Luaco, psdp

A revelação de Deus e da sua paternidade - da qual participamos
através do Filho, tornando-nos filhos e filhas - implica um caminho de
correspondência à identidade filial; reproduzir em nós o agir de Cristo
Jesus. Na realização do projeto da salvação, Jesus veio até nós e fez-se
um de nós para resgatar a humanidade que caíra na situação que ela
própria era incapaz de se recompor. O agir de Jesus é a realização do amor
na sua plenitude. Quero lembrar aqui as palavras clarificadoras sobre
esta realidade que Padre Pedro Cunegatti (eterna memória), pronunciou
na sua reflexão sobre as gotas de espiritualidade com o título: “O amor
é tudo”. Ele lembra como, muitas vezes, para falar de Deus ou da vida
espiritual ou falar do Reino de Deus se evoca infinidades de coisas que
deixam aparentemente entender que a vida espiritual é algo confuso,
complicado e infinitamente problemático. Mas Jesus ensina que a via
mestra para toda a vida humana se sintetiza em uma só palavra: amor.1
Este amor se concretiza, antes de tudo, no experimentar que somos
destinatários do amor infinito de Deus como afirma João: “Com efeito
de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que
todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não
enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas que o mundo seja salvo
por ele” (Jo 3,16-17). O primeiro passo é experimentar este amor gratuito
e incondicional de Deus, pois quando “éramos ainda inimigos, fomos
reconciliados com Deus pela morte do seu Filho” (Rm 5, 10). A segunda
dimensão em que se dá este amor está no compromisso de amar, tendo
o horizonte o mesmo amor que nos foi destinado por Deus Pai em Jesus
Cristo: “Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como
eu vos tenho amado” (Jo 13,34).

Inauguração da Creche Sagrada Família do IPLC em Limoeiro - PE
1

www.youtu.be/-m8xpFVVuVI, acesso no dia 26/06/2021.
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“Ir aonde não exista nada de se esperar humanamente”, na atualidade,
pode ser colocado em paralelo ou mesmo traduzido com a expressão:
“Periferias existências”, usado pelo Papa Francisco, que se dirigindo aos
bispos da Conferência Episcopal de Moçambique dizia: “Amados irmãos
no episcopado, descei para o meio dos vossos fiéis, mesmo nas periferias
das vossas dioceses e nas periferias existências onde há sofrimento,
2
solidão, degrado humano” . Toda
missão tem seu momento fundante
na identidade batismal e se desenvolve na possível especificidade
vocacional. Necessariamente é, e deve ser, motivada pelo imperativo
do mandato de Jesus: “Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura”
(Mc 16,15). Portanto, se trata de levar a boa notícia a todos. Para a Obra, a
missão não deve ser separada da espiritualidade e do carisma que consiste
antes de tudo em: “Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça”
(Mt 6, 25-35). Porque se nos perguntarmos em que consiste este Reino de
Deus? Podemos responder que é a realidade concreta da revelação da
existência de Deus como Pai. Este é o seu Reino que nos é oferecido no seu
Filho. Por conseguinte, o buscar em primeiro lugar o Reino de Deus é procurar
em todas as coisas o amor de Deus que tudo nos dá, e viver cada momento
3
como encontro com amor de Deus Pai, que nada nos deixa faltar.
E a prova
máxima é o amor manifestado na doação que o Filho faz de si mesmo dando
sua vida por todos.
Ir “às periferias existências onde nada humanamente se pode esperar de
recompensa, significa ir levar a Boa Notícia do Reino, sendo sinal de esperança,
restaurando caminhos que levem a viver na condição filial construindo
fraternidade. Não se trata simplesmente de um assistencialismo baseado na
filantropia, mas sim em reavivar nas pessoas a fé em Deus Pai. Fé enquanto
indica estabilidade e segurança que derivam do fato de apoiar-se em Deus
com confiança e abandono. Precisa ativar nas pessoas a fé que seja: amém às
palavras, às promessas, aos mandamentos de Deus. Uma fé que se manifesta
no encontrar em Deus o próprio fundamento e estabilidade que manifeste
a coincidência clara de deixar que Deus seja Deus, reconhecê-lo como único
fundamento e significado da vida” .4

2
3
4

Papa Francisco, discurso aos bispos da conferência episcopal de Moçambique, em visita ad Limina apostolorum, 9 de maio de 2015.
Cfr. F. CLERICI e S. FAUSTI, Vangelo di Matteo.18 marzo 1996, tradução livre.
Cfr. F. ARDUSSO, Imparare a credere, le ragioni dela fede Cristiana, SAN PAOLO, Cinsello Balsamo, 1992,37.
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O amor assim entendido se torna modelo e está na base do compromisso
de ir aonde humanamente nada se espera de recompensa. Porque se orienta
pela gratuidade que caracteriza o amor de Deus. Esta reflexão nos coloca
na missão da Obra, que é reavivar no mundo a fé em Deus, Pai de todos. A
Obra, na sua missão, é orientada a não se fechar a um campo de trabalho;
a ter disponibilidade em qualquer compromisso pelo Reino de Deus, pois o
mundo inteiro é de Deus; e a preferir os lugares e atividades onde nada se
pode esperar humanamente (cfr. Constituições e Diretório da Congregação
Pobres Servos da Divina Providência, n. 27).

ESPIRITUALIDADE CALABRIANA
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Da parte de quem deve levar a Boa Notícia, antes de tudo, é necessária uma
explicitação da própria fé, para que não se sucumba diante das exigências da
missão ou não se perca nas infinidades de ocupações, que por legítimos que
pareçam, mas que muitas vezes não correspondem à finalidade da missão, pois
estão longe de reconstruir o nexo da fé que deve levar ao reconhecimento do agir
amoroso de Deus, ao respeito à humanidade. Por isso, ocorre para o compromisso
missionário uma fé conjugada em todas as esferas da vida. Pois a salvação
oferecida, que constitui a Boa Notícia, comporta e implica o envolvimento da
pessoa humana nas suas dimensões constitutivas: volitiva, cognoscitiva e afetiva.
Viver a fé no cotidiano, excluindo uma das dimensões se traduz em viver uma
fé não plena5 . A fé traduzida como amor a Deus implica a totalidade: “Amarás
o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, com toda tua força
e de todo teu entendimento” (Lc 10, 27). Para Padre Calábria isto era claro,
falando do espírito de fé escreve: “Nos seus esforços quotidianos, nos trabalhos
manuais que frequentemente vocês devem fazer, às vezes com grande sacrifício,
reavivem a fé, olhem para o alto e santifiquem tudo com a reta intenção, com a
boa vontade de fazer o bem por meio destas coisas e ao tratar de negócios e de
questões materiais não se esqueçam que somos Servos da Divina Providência,
Servos do Senhor e, portanto, também as coisas matérias sejam irradiadas pelo
espírito, tratadas à luz da fé, como convém a pessoas consagradas a Deus. [...]
Comportem-se assim também nas conversas, nas discussões, na política, nas
questões sociais que agitam o mundo de agora, [...] em síntese, tudo aquilo que
6
toca de perto os problemas atuais, tratemo-los
à luz da fé” .
Com este espírito de fé que envolve a totalidade do ser é possível embarcar para
as periferias existências, onde não exista nada humanamente de se esperar de
recompensa, mas, movido somente pelo amor de Deus, um “amor que se antecipa
para servir e amar”. De certa forma, o compromisso com a missão de ir aos mais
pobres e abandonados é um ato de justiça, enquanto a justiça do Reino, é uma
modalidade de vida que se manifesta em plasmar em nós a identidade de filhos
e filhas e ao mesmo tempo viver no concreto o que isso implica. A identidade
filial nos é dada no Filho que partilhou conosco a sua condição divina de Filhoamado, como Paulo escreve: “de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós,
para que vos tornei ricos, por sua pobreza (2 Cor 8, 9).

5
6

G. LORIZIO, N. GALANTINO (edd). Metodologia Teologia, EDIZIONI, SAN PAOLO, CInisello Balsamo,1994, 13.
CALABRIA, João. Carta XLVI, 01 de setembro de 1945.
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Ir aonde “não exista nada de se esperar humanamente”, não deve ser
motivado por medo de uma possível condenação eterna nos suplícios
causado por um fogo que não se apaga. A razão fundante da missão tem
suas raízes na identidade filial que recebemos no Batismo que nos insere no
mistério e na vida de Cristo como afirma Paulo aos Gálatas: “Todos vós que
fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo” (Gl 3, 27). No Batismo nos
é conferido a filiação e também a fraternidade. “Todos vós sois irmãos” (Mt
23,8).
É oportuno lembrar aqui novamente as caraterísticas da missão da Obra: “A
Obra está disponível a qualquer compromisso pelo Reino de Deus, onde quer
que Ele se digne chamar-nos, porque o mundo inteiro é de Deus. Todavia,
as preferências dos Pobres Servos sejam sempre pelos lugares e atividades
onde não exista nada de se esperar humanamente, para os mais pobres, a fim
de que esta escolha manifeste maior cuidado paterno da Divina Providência
por todos os seus filhos” (Const. n. 27). Escreve Padre Calábria: “precisamos
ser pobres com Jesus pobre, as nossas riquezas as devemos esconder nas
mãos dos pobres, como fazia o diácono São Lourenço. Ir aos mais pobres,
aos mais humildes, aos doentes, aos infelizes, que são tão queridos a Deus e
nos quais Jesus quer ser representado: aqui está a nossa caraterística. Não
aos grandes, mas aos pequenos nos envia o senhor” 7.
Depois da reflexão feita até aqui é importante tecer alguns pontos que
possam ser de atualidade, tendo um olhar nos acontecimentos que nos
envolvem. Aqui falamos de Justiça/caridade que deve caracterizar a nossa
vida no desempenho da missão. O que segue não é corpo estranho no tema
da espiritualidade, mas pode ser visto como possibilidade de encarnar a
espiritualidade no cotidiano. Os pontos que seguem podem ser de avaliação
de como vivemos e levamos a nossa missão, sobretudo no exercício da
caridade. Assim sendo, podemos dizer que a caridade no hoje da história
deve ser uma caridade caracterizada pela razão e ao mesmo tempo profética.

7

CALABRIA, João. CARTA 171, Costozza, 20 de maio de 1940.
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Este agir de Jesus está ínsito no seu programa messiânico como bem registra
Lucas: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e envio-me
para anunciar a Boa-Nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para
anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a vista, para pôr em liberdade os
cativos, para publicar o ano da graça do Senhor” (Lc 4, 18-19). Nisto se realiza
a justiça de Deus que restitui a dignidade da pessoa humana, elevando-a à
condição filial.
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Uma caridade caracterizada pela razão
ESPIRITUALIDADE CALABRIANA

No precário panorama social e econômico atual das nossas sociedades,
devemos nos lembrar que é urgente assumir a caridade da razão. É
importante recordar as razões da caridade que tem o seu fundamento em
Deus, no seu amor, mas precisamos também instaurar a caridade da razão.
É necessário, portanto, que a razão política seja enxertada na caridade e
na justiça, que a política saiba estar habitada pela caridade, ou seja, pelo
sentido de sofrer do outro; pelo sentido do humano presente em cada
homem, antes ainda de qualquer definição sua. Não podemos reduzir a
caridade em um sentimento ou vaga piedade: caridade é sentido do outro
e por isso dos seus direitos enquanto ser humano, sendo este um princípio
fundamental também para a justiça8. A caridade social da qual falamos deve
estar em estreito relacionamento com justiça, evocadas por Bento XVI na
Encíclica Deus caritas est, isto implica que se faça própria a ideia de que se
a caridade é amor ao irmão, a justiça é amor dos direitos dos irmãos. Longe
de representar duas dimensões opostas, justiça e caridade podem e devem
encontrar-se: a justiça é o rosto social da caridade 9.
Uma Caridade que seja profética
A caridade deve fornecer-se de capacidade crítica. A prática da caridade
deve ser enriquecida cada vez mais da razão e da inteligência, transformandose em obra crítica, que por isso exerce um juízo sobre situações e sobre
realidades, a caridade deve expressar uma palavra forte e clara, profética,
sobre os males que produzem pobreza e marginalização. A caridade da
razão significa também capacidade crítica por parte da caridade. Esta
dimensão crítica deve ser parte da evangelização, do anúncio do Evangelho
da caridade. Se nos momentos difíceis o medo se apresentar, é preciso sair
do medo que paralisa a ação e silencia as palavras. Precisa transformar o
medo em virtude, fazendo com que ele evolua para responsabilidade. A
palavra profética desenvolve a sua missão caritativa também denunciando
e desvelando: pondo a nu os riscos de um estilo de vida, de uma economia,
de uma política, de um relacionamento com o ambiente que pode levar a
desastres para as gerações futuras e para o mundo, para além de agravar
as diferenças já existentes entre países ricos e países pobres, e criar sempre
novos pobres 10 . É responsabilidade dos batizados levar a Boa Notícia aos
pobres e marginalizados e a todos, pois “todo mundo é de Deus”.
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Padre Benildo Ceresa, PSDP

Escrevia o nosso santo fundador,
São João Calábria em seu registro
das Santas Missas, no dia 20
de maio de 1949: “Santa Missa,
jornada, orações, sofrimentos,
para a Sua Excia. o bispo do
Uruguay, Dom Viola, para que
Jesus realize os seus particulares
desígnios, próprios da hora
atual”. E completava Pe. Calábria:
“Parece-me que, e Jesus se
manifestará, que a Congregação
dos Pobres Servos da Divina
Providência tenha uma ligação
especial com sua Excelência.”
Pe. Calabria tinha razão, mas
havia um impedimento a ser
superado após receber o convite
da Diocese de Salto, no Uruguay,
para iniciar uma atividade pastoral
e social no país sul-americano:
ainda estava em vigor a Visita
Apostólica na Congregação, o
que impedia novas aberturas e
sobretudo aberturas missionárias.
A Visita Apostólica foi encerrada
e, no dia 4 de dezembro de
1954, parte para a eternidade o

fundador.
No entanto, o convite do
Bispo de Salto Dom Alfredo
Viola permanecia guardado
nos projetos missionários da
Congregação e, no dia 12 de
setembro de 1959, chegam à
cidade de Salto os primeiros
cinco missionários Pobres Servos,
tomando posse na Paróquia da
Santa Cruz.
Padre Gino Gatto, coordenador
do grupo missionário dos
primeiros Pobres Servos na
América Latina, depois de alguns
anos de experiência no Uruguay
se deu conta de que, se a obra
pretende ter futuro precisará olhar
além das fronteiras da pequena
cidade de Salto, e além do próprio
Uruguay. Dom Alfredo Viola, na
homilia de abertura da capela
Santa Cruz havia profetizado:
“já vejo que a Congregação
atravessará a fronteira do Uruguay
para expandir-se por toda América
Latina”, e o bispo foi profeta e
promotor.
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No dia 8 de janeiro de 1960, Dom Alfredo
Viola ofereceu-se para acompanhar o padre
Gino até o Brasil, especialmente para visitar
o Arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente
Scherer. Dois dias depois da partida do
Uruguai, padre Gino chega ao arcebispado
de Porto Alegre e janta com os sacerdotes
da Cúria. Depois do jantar encontra-se com
o Arcebispo e ele pergunta ao padre Gino:
“mas a que Congregação o senhor pertence?”
Padre Gino responde: “a uma Congregação
ilustremente desconhecida, fundada pelo
padre João Calábria”. O arcebispo responde
imediatamente: “não, não, padre Calábria
aqui é conhecido, li o seu livro Apostólica
Vivendi Forma e dei um exemplar de presente
para cada um dos meus sacerdotes; se o
vosso espírito for o do vosso fundador, as
portas da Arquidiocese estão abertas”.
Visto o caminho aberto pela Providência
divina e com a aprovação dos Superiores da
Itália, os Pobres Servos partem do Uruguay
no dia 28 de agosto e, depois de uma parada
na fronteira com o Brasil, no dia 30 de agosto
chegam a Porto Alegre, iniciando assim a
nova missão da Congregação.
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É claro que os primeiros tempos
foram difíceis pela falta de um
ambiente para o trabalho, para
morar e a língua que não conheciam.
A Providência e o arrojo do padre
Gino Gatto superaram todos os
obstáculos. No dia 3 de novembro
de 1961, os Pobres Servos ingressam
na primeira casinha localizada na
área rural de Porto Alegre na Estrada
Aracajú, Bairro Vila Nova, onde
surge logo em seguida o grande
centro, que se tornaria a sede da
Congregação no Brasil.
Aproximam-se
os
primeiros
benfeitores, o primeiro grupo
de jovens alimentando ideais
vocacionais calabrianos, e há
a necessidade da ampliação
dos ambientes para acolher os
vocacionados. A Obra cresce
a passos largos, impulsionada
pela Providência divina e pelo
entusiasmo dos primeiros Pobres
Servos italianos oriundos do
Uruguay, que rompem as fronteiras
de Porto Alegre, e dirigem-se
primeiramente para a Diocese de
Caxias do Sul, fundando o primeiro
Centro de Orientação Vocacional,
o Seminário Apostólico Nossa
Senhora deCaravaggioe,emseguida
para outros estados do Brasil.
Cresce concomitantemente a
atividade social e a promoção
vocacional. Aumenta o número
dos vocacionados, que em não
muitos anos começam a assumir
responsabilidades na Obra, seja

em atividades de acolhida aos mais
pobres, como no cultivo de novas
vocações, priorizando filhos de famílias
pobres que não tinham condições de
enviar seus filhos para os seminários
diocesanos.
Pouco mais de uma década da
abertura, os primeiros Pobres Servos
fazem sua primeira Profissão Religiosa
na Obra fora da Itália. Centros de
atendimento social, de promoção
vocacional, de pastoral paroquial e
atividades sanitárias se multiplicam
por todo o Brasil. Do Brasil partem os
primeiros missionários brasileiros,
inicialmente para atividades dentro
do próprio país e mais tarde para o
exterior, como Angola, na África, e a
países da América Latina e Itália.
Aquela profecia missionária do
Pe. Calábria, a visão do Bispo de Salto,
Dom Alfredo Viola, e a acolhida do
Arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente
Scherer, foram uma sementinha
jogada no terreno do Reino de Deus
aqui na Terra. A semente germinou e
transformou-se numa grande árvore,
com ramos estendidos em grande
parte do território brasileiro. Árvore
esta, no entender de Pe. Calábria, que
tinha suas raízes para o alto e não
para a terra. Alimentava-se da graça
que vinha de Deus e administrada por
inúmeros colaboradores e zelosos
religiosos Pobres Servos, produziu
e continua produzindo abundantes
frutos, sobretudo no cuidado aos mais
pobres.
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Abrigo João Paulo II há 40 anos:
“Protegendo o hoje e garantindo
um novo amanhã”
Pâmela garcet cypriano
desenvolvimento institucional

O Abrigo João Paulo II pertence ao Instituto Pobres Servos da Divina Providência
e, neste ano de 2021, no dia 28 de julho, comemora 40 anos de atendimento a
crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero
com iminência de morte e a jovens adultos com deficiências. Uma trajetória que
começou após a provocação do Papa João Paulo II à sociedade, quando esteve
em Porto Alegre no ano de 1980: “cuidem dos meninos de rua da cidade, eles
serão o futuro da sociedade”. Atendendo a esse apelo, os Pobres Servos da Divina
Providência deram início ao Albergue João Paulo II, em 1981, em parceria com a
Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (FEBEM).
Ocupando um chalé ao lado do Colégio Estadual Padre Rambo e com um
veículo Kombi, cedido pela FEBEM, os religiosos realizavam uma ronda noturna
no centro de Porto Alegre e convidavam os meninos “engraxates”, que viviam sob
as marquises, para passarem a noite no Albergue. Neste lugar encontravam um
local seguro, com alimentação, espaço para fazerem a higiene pessoal, trocarem
de roupas e dormirem abrigados do frio e da chuva.

Primeiros acolhidos do Abrigo João Paulo II.

Atentos às novas necessidades, com o passar do tempo, foram ampliados esses
cuidados. Em 1988, um generoso benfeitor, Rafael Saadi, concedeu à Instituição
um terreno no município de Viamão, onde fundou-se o Centro de Atividades
João Paulo II que oferecia Oficinas Pedagógicas (Marcenaria, Agropecuária,
Horticultura, Cozinha, Lavanderia e Informática), espaço que buscava restabelecer
e resgatar a dignidade dos meninos por meio de trabalho educativo. As crianças
passavam o dia neste espaço e à noite voltavam para Porto Alegre.
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Acolhidos na Oficina de Marcenaria no Centro de Atividades João Paulo II.

No mesmo local, em 1994, foi implantada a Escola Fundamental João
Paulo II para crianças, adolescentes e jovens com defasagem escolar ou
com problemas de aprendizado. Encerrando suas atividades em meados
de 2002, com o início da construção das casas-lares.
O Brasil passou por uma importante mudança em 1990, com a criação
do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, em 13 de julho, pela Lei nº
8.069, instrumento legal que extinguiu o direito de realização das rondas
noturnas por organizações sociais privadas, submetendo essa iniciativa à
prévia autorização do poder público, representado pelo Conselho Tutelar
ou Juizado.
Perfeitamente integrado ao novo contexto legal, em 2002, o Albergue
João Paulo II passou a ser chamado Abrigo João Paulo II e, no mesmo
ano, inaugurou a primeira Casa-Lar da instituição, denominada Pérolas
Calabrianas, em parceria com a FASC – Fundação de Assistência Social
e Cidadania do município de Porto Alegre, modalidade destinada ao
acolhimento de meninos de 7 a 11 anos, encaminhados pelo Juizado da
Infância e da Juventude. Em 2003, para os jovens de 18 a 21 anos que
não tinham onde morar após o acolhimento, foi criada a República, local
onde podiam ficar em tempo integral, sendo encerrada em 2007.
A Casa–Lar, espaço organizado e adequado para um melhor
desenvolvimento das crianças e adolescentes, contava com a presença
de monitores devidamente supervisionados por coordenação técnica,
assistente social e psicólogo.
Contando mais uma vez com o apoio da comunidade, foram construídas,
em 2004, no município de Viamão, mais três casas-lares: Bons Meninos
(acolhia meninos de 7 a 11 anos), Farol da Esperança (acolhia meninos de
11 a 14 anos) e a casa Pérolas do Amanhecer (acolhia meninas de todas
as idades); e, em Porto Alegre, a sede do Abrigo passou a acolher apenas
adolescentes de 14 a 18 anos.
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Progressivamente, o trabalho foi sendo aprimorado e, em 2005, inaugurouse a Casa Sol Nascente. Em 2006, os monitores das casas-lares Bons Meninos
e Pérolas do Amanhecer foram substituídos por casais sociais/educadores
residentes, em caráter permanente e as casas-lares de Viamão foram
transferidas para Porto Alegre.
No ano seguinte, devido ao expressivo número de crianças e adolescentes
acolhidos, três casas-lares foram inauguradas (Divina Providência, Irmão
Francisco Perez e Renascer) em Porto Alegre. O Abrigo João Paulo II, em parceria
com o município de Alvorada, em 2009, iniciou suas atividades com a abertura
de três casas-lares, porém encerrou-a no ano de 2017.
Com a grande demanda de crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social e o exímio trabalho da instituição, no ano de 2010,
a Prefeitura de Porto Alegre solicitou a abertura de mais cinco casas,
denominadas: Rainha do Brasil, Espírito Santo, São José, Sagrada Família e
Coração de Jesus. A sede do Abrigo passou a concentrar somente atividades
administrativas. Neste mesmo ano, em convênio com a Prefeitura de Viamão,
foram inauguradas as casas: Mãe de Deus, Nossa Senhora de Nazaré e Rainha
da Paz. E mais tarde, em 2012, mais três casas: Anjos do Lar, Santa Isabel e
Doce Olhar.

Casa-lar em evento de Festa Junina

A Congregação Pobres Servos da Divina Providência, em 2013, foi escolhida
pela Fundação Uma Luz no Amanhã – ULNA, que encerrou suas atividades para
delegar ao Abrigo João Paulo II a responsabilidade pelo local e o acolhimento
das crianças que lá estavam. Atualmente, o espaço é utilizado para momentos
de lazer, realização de eventos da
instituição, período de férias dos
acolhidos e também o cultivo de
alimentos e criação de animais.
No ano de 2014, deu-se início ao
acolhimento na modalidade Abrigo
Residencial, em Viamão, quando
assumiu-se a administração e o
cuidado das crianças e adolescentes
do Abrigo Municipal Cisne Branco.
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O segundo, em abril, foi o primeiro Residencial Inclusivo do município de
Porto Alegre, denominado São João Calábria, em parceria com a FASC, para
o acolhimento de jovens adultos com deficiência advindos dos serviços de
acolhimento institucional do município. Um espaço organizado e adequado
para um melhor desenvolvimento destes jovens que são acompanhados
por educadores sociais, coordenação técnica, assistente social, psicólogo e
terapeuta ocupacional.

Inauguração do Residencial Inclusivo São João Calábria

O Abrigo João Paulo II, atento às necessidades de promover um acolhimento
diferenciado, assumiu o terceiro desafio, em outubro: a implementação
do acolhimento familiar de crianças e adolescentes, por meio de Famílias
Acolhedoras.

Família Acolhedora

O Serviço constitui-se de famílias voluntárias que passam por seleção e
qualificação para receberem em suas casas uma criança ou adolescente, ou
até mesmo grupos de irmãos, de forma temporária. Sendo acompanhados por
coordenação e equipe técnica formada por uma psicóloga e uma assistente
social.
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Em 2019, três novos desafios foram confiados ao Abrigo João Paulo II, no que
se refere ao acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social. O primeiro foi o
espaço exclusivo para o acolhimento e a proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e de gênero com risco de morte iminente, acompanhadas
ou não de seus filhos. Inaugurada em março, a unidade, denominada Casa
Girassol, é uma parceria da Prefeitura de Viamão, Centro de Referência de
Atendimento à Mulher (CRM) e a Delegacia Especializada no Atendimento à
Mulher (Deam) da Polícia Civil.
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Devido à necessidade de acolhimento dos jovens adultos com deficiências
egressos do acolhimento institucional de Porto Alegre que, ao completarem
18 anos, em 2020, a instituição abriu mais dois Abrigos Residenciais Inclusivos,
chamados Raios de Luz e Nossa Senhora Aparecida.
A instituição tem muito a comemorar pela trajetória que vivenciou ao
longo do tempo, fortalecendo e ampliando sua capacidade e habilidades no
acolhimento de crianças, adolescentes e adultos. Atualmente, somos 19 Casas
Lares; Abrigo Residencial Cisne Branco; Casa Girassol; três Residenciais
Inclusivos; Família Acolhedora, atendendo um total de 270 pessoas que
recebem um olhar diferenciado, humanizado e personalizado com vistas ao
desenvolvimento de suas potencialidades, tendo uma convivência social e
comunitária sadia, tornando possível a reconstrução de suas vidas.

“A grandeza das ações depende unicamente
da medida do amor que são feitas”
(São João Calábria)

Palavra do Diretor
Como égratificanteolharparatráseperceberqueaquelapequenasementinha
plantada com muito amor, dedicação e confiança na providência divina há 40
anos cresceu e está dando frutos e dará muitos mais ainda. Podemos afirmar
que temos um Deus que é Pai e que nunca nos abandona e que confiou à
Congregação Pobres Servos, aos benfeitores, aos colaboradores e voluntários
o cuidado a estas crianças, adolescentes e jovens adultos mais frágeis de
nossa sociedade, que Padre João Calábria os chamou de Pérolas da Obras.
Por isso, devemos sempre procurar em primeiro lugar o Reino de Deus, sendo
reservatórios e canais para estas pérolas que o Senhor nos confia.
OtrabalhorealizadonoAbrigoJoãoPauloIIémuitodesafiador(24h)edinâmico,
nos envolve, cativa, apaixona e nos realiza como pessoas. Devemos ter no
nosso DNA um profundo amor pela causa das crianças e adolescentes, como
também doação de nossos dons e talentos, a serviço dos mais necessitados.
“Sejamos Evangelhos vivos”.
Esta linda história, caminhada de 40 anos não foi feita somente por uma mão,
mas pela ajuda e união de muitas mãos. Mãos dos religiosos Pobres Servos,
colaboradores, benfeitores, voluntários, padrinhos/madrinhas e pelas mãos
também do Poder Público e empresas privadas. Formamos uma grande
corrente do bem que podemos chamar de Família Abrigo João Paulo II.
Em nome de todos os acolhidos que já passaram e aqueles que ainda estão
em nossas casas, nossa gratidão a Deus e a você que faz a diferença pelo seu
trabalho, doação e ajuda. Deus, São João Calábria e São João Paulo II vos
abençoe abundantemente.
Padre Claudio Bianchet, PSDP
Diretor
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Padre Paulo Salvi, PSDP

Irmã e irmão, dando sequência aos temas refletidos nos dois últimos números
da nossa Revista no espaço reservado à reflexão vocacional (primeiro a partilha
das experiências do ano de Noviciado e o segundo, o discernimento) vamos
nos propor a entrar, na medida do possível, num caminho que nos conduza à
intimidade com Jesus.
Estamos sempre falando a pessoas que estão num caminho de busca, de
escuta, de disponibilidade frente ao que Deus está pedindo. Por isso , é preciso
mais e mais, sair de si mesmos, olhar para “fora” de si para colher o que Ele,
Jesus, quer de cada um/a. Parece-me que a proposta de “viver os mesmos
sentimentos de Cristo Jesus” segundo Filipenses 2,5 é o auge de um processo
que vai ajudar a pessoa a discernir e a poder fazer a escolha. Penso nisso também
olhando para o espírito missionário que conduziu os nossos primeiros Irmãos e
sacerdotes que deixaram a Itália, sessenta anos atrás, para virem à nossa terra.
Não certamente atrás de aventuras, mas com o espírito aberto, com “algo” para
partilhar conosco, com alguém para partilhar conosco, com um desejo grande
de ajudar-nos no caminho da descoberta e vivência da vontade de Deus.
Falar dos sentimentos de Cristo Jesus é igual a fazer um percurso no seu
interior, deveria quase, permitam-me o exemplo, ser o sangue a circular em
suas veias, em seu coração para captarmos o que Ele vivia, o que movia sua
vida a dar os passos que deu, etc. Os sentimentos movem a vida da pessoa, de
todas as pessoas. O texto de Filipenses mostra, nos versículos sucessivos ao 5,
quais são os sentimentos de Cristo Jesus: o amor, a generosidade, a humildade,
a obediência a Deus, o dom de si. Essa é a direção que nos é apontada.
Entende-se aqui que se faz necessário um caminho formativo. E eis o que
nos diz o documento Vita Consecrata: uma vez que o fim da Vida consagrada
consiste na configuração com o Senhor Jesus e com a sua oblação total, para
isso sobretudo é que deve apontar a formação. Trata-se de um itinerário de
progressiva assimilação dos sentimentos de Cristo para com o Pai. Se esta é
a finalidade da vida consagrada, o método que prepara para ela deverá assumir
e manifestar a característica da totalidade (cf. n. 65). Parece-me que o assento
fica no itinerário de progressiva assimilação dos sentimentos de Cristo. Como
fazer isso?
Pe. Amedeo Cencini em seu livro “Os Sentimentos do Filho” (pgs. 248-256)
nos sugere algumas etapas progressivas a serem seguidas para alcançar
profundidade:

VOCACIONAL

Viver os mesmos sentimentos
de Cristo Jesus

VOCACIONAL
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1

Os comportamentos: são importantes, mas não podemos ficar
apenas neles. O fariseu também era “politicamente correto” nos
comportamentos, mas Jesus o reprova.

2

Atitudes, hábitos: para além dos comportamentos é importante
perceber como está se formando a consciência da pessoa, através
de seus hábitos e estilo de vida. A consciência de um fiel que crê
na cruz de Jesus é chamada a formar-se diante do mistério pascal,
segundo a verdade da fé.

3

Os sentimentos: tentar penetrar nos sentimentos interiores da
pessoa. No episódio evangélico de Jesus na casa de Marta e Maria
(Lc 10,38-42) nos mostra que Marta tem um comportamento e
depois manifesta os seus sentimentos que parecem não caminhar
na mesma direção. O comportamento nem sempre demonstra
os sentimentos.

4

As motivações: os sentimentos são importantes, pois nos
fazem ver as motivações. Necessidade de uma conversão não só
expressa nos comportamentos, mas também nas motivações.
Verificar-se a modo de exame de consciência através de algumas
perguntas: o que eu fiz? Como eu fiz? Por que eu fiz? Para quem
eu fiz? Conhecer-nos interiormente, o que está por trás de nossas
ações.

5

A opção de fundo: deveria ser o ponto de chegada. Chegar a
identificar a opção de fundo, aquela que está na raiz e no centro
da vida, em que se encontram o tesouro e o coração da pessoa.

Enfim, podemos concluir que toda a ação educativa tende a criar na
pessoa aquela mesma disponibilidade ou aquele mesmo sentimento
de amor imenso que levou o Filho a se tornar homem, a se converter
num servo, humilde e obediente, livre para dar a vida por amor. Nisso
está o “tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus” (Fil 2,5). Esse
é o horizonte que deve nos atrair, tudo o mais são etapas e experiências
vividas ao longo do caminho.
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“POR TUDO DAI GRAÇAS”

1Tes 5,18

…...porque tudo, enfim, é graça!
Irmã Ioná Maria Santos da Silva, PSDP

Nos últimos anos se pode
observar uma tendência a
utilizar a palavra “gratidão” com
muita frequência, sobretudo nas
redes sociais, e, apesar do risco
de ser mais um modismo que se
assume sem uma reflexão mais
profunda. De qualquer forma
acrescenta ao nosso vocabulário
cotidiano um termo positivo
que traz em si uma das atitudes
mais nobres do ser humano.
Saber agradecer, porém,
não é algo tão natural e,
numa cultura que incentiva a
competição e o individualismo,
o agradecimento pode parecer
até um ato de submissão diante
dos outros. Triste distorção de
um valor tão grande!
Em português, o termo mais
utilizado para agradecer é
“obrigado/a”, que na sua origem

significa que aquele que recebeu
um benefício se sente ligado ao
benfeitor e se sente “obrigado”
a reconhecer o dom recebido.
Apesar do termo transmitir um
senso de “dever”, olhando-o
com mais profundidade este
nos recorda que não podemos
dar por descontado ou como
merecido cada bem que
recebemos.
Para a pessoa de fé, a
gratidão tem um destinatário
primordial: Deus.
A gratidão não fica como
somente uma palavra ou uma
filosofia de vida que cria relação
nova de modo geral com a vida e
o universo (e isso é tanto!), mas
sim um modo de relação, um
modo de amar, a partir de uma
experiência de ter sido amado
por primeiro pelo Deus da vida.
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Agradecer: expressão de fé
Na Bíblia, dar graças é um ato
essencial e fundamental porque
requer uma consciência sensível aos
dons de Deus, uma abertura de alma
que com alegria reconhece o quanto
Ele é grande e coloca a criatura no
“seu devido lugar”, isto é, diante da
grandeza e da glória do seu criador.
Por isso, “para saber agradecer, é
preciso também a humildade” (Papa
Francisco, 9 de outubro de 2016).
A Sagrada Escritura apresenta uma
vasta gama de motivos para render
graças: a pessoa de fé se abre ao
mistério divino e responde com um
coração grato por todos os benefícios
e ações de Deus.
O livro dos Salmos exprime de modo
especial o tema do agradecimento
com inúmeras motivações e
manifestações:aalegria,acelebração
da grandeza de Deus, a admiração,
a festa, a dança, a fidelidade de
Deus, a justiça, a beleza da criação,
a abundância dos frutos da terra,
a libertação de um perigo, a cura
de uma doença, o retorno à casa, a

família, a vitória contra os inimigos,
etc. Não só nos dias de festa, mas
também no cotidiano, a vida do
israelita é uma verdadeira “liturgia
da gratidão”.
A gratidão, assim, vem
manifestada não somente como
experiência individual, mas é
celebrada em comunidade e se
torna um ato de fé pública que
resume a história de salvação
realizada por Deus com seu povo,
e não somente na vida de uma
pessoa. Vivemos neste ano como
Família Calabriana a experiência
de celebrar a história que Deus,
na Sua amorosa Providência,
realizou ao longo de 60 anos de
presença em terras brasileiras.
“São muitos os motivos para
celebrar! Por isso, repletos de
alegria e gratidão, louvamos a Deus
que é Pai Providente por toda a
graça com que tem acompanhado
nossos passos nestes anos”.
(Padre Gilberto Bertolini, Carta à
Delegação N. Sra. Aparecida)
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No Novo testamento, entre tantos textos que convidam à
ação de graças, encontramos estas palavras de Paulo: “Ficai
sempre alegres, orai sem cessar. Por tudo dai graças porque
esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus” (1Tes
5,16-18). O projeto de Deus para nós “prevê” a ação de graças
por tudo, sempre. Na Sua infinita sabedoria, Deus deseja que
aprendamos uma estrada que nos leva a uma vida plena, através
da prática do agradecimento, da alegria e da oração. Não é o
caso de banalizar os problemas e negar as dificuldades – tantas
vezes, realmente, muito pesadas, e ainda mais na experiência da
pandemia que tocou, e ainda está tocando, toda a humanidade,
mas também tantas famílias de perto – mas vivenciá-las com
esperança, confiança e um olhar que consegue entrever os sinais
do amor de Deus, presente sempre e em todo lugar, e assim
poder “dar graças”. Papa Francisco afirma que “A nossa alegria
não nasce do fato de possuirmos muitas coisas, mas de termos
encontrado uma Pessoa: Jesus, que está no meio de nós; nasce
do fato de sabermos que, com Ele, nunca estamos sozinhos,
mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando o caminho da
vida é confrontado com problemas e obstáculos que parecem
insuperáveis… e há tantos!” (Homilia de Domingo de Ramos
2013).
Há pouco tempo escutei alguém dizer que nenhum dia é igual
ao outro, mesmo quando parece que a rotina seja mais forte
e nada de novo aconteça. Geralmente ficamos esperando algo
de grandioso acontecer para poder celebrar e nos alegrar. Mas
se formos atentos, cada dia é realmente novo e os motivos para
celebrar são inúmeros. É preciso, no entanto, mudar o modo
de olhar e reconhecer nas pequenas coisas e fatos a “beleza
escondida” que revela a bondade de Deus, e assim dar espaço
à ação de graças. Cada final de dia pode ser a oportunidade de
alegrar-se e renovar a confiança no Deus Providente que não
nos abandona.
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Agradecer com criatividade
O agradecimento que nasce do
coração diante de Deus se exprime
numa variedade de atitudes,
exemplo o Salmo 100(99),
mesmo sendo breve. Os verbos
com os quais o salmista convida
o povo a exprimir a sua ação
de graças a Deus são diversos:
aclamar, servir com alegria,
ir ao encontro dando graças,
cantar hinos de louvor, celebrar
e bendizer. São expressões de
um reconhecimento que “não
se contenta com pouco” para se
manifestar. E tudo isso porque
“Iahweh é bom, o seu amor é
para sempre e sua fidelidade de
geração em geração”. Descobrir a
bondade, o amor e a fidelidade de
Deus que perpassa a nossa vida,
e a vida que nos circunda, nos
ajuda a entender como é possível
“por tudo dar graças”.
O Salmo nos ajuda a entender
também que a gratidão é criativa,
quando é autêntica, e não se
limita às palavras, mas encontra
outras expressões como “ir ao
encontro” e “servir com alegria”.
Na Gaudete et Exsultate, o Papa
Francisco sublinha o fato de que:
“O nosso culto agrada a
Deus, quando levamos lá
os propósitos de viver com
generosidade
e
quando
deixamosqueodomlárecebido
se manifeste na dedicação aos
irmãos” (n. 104).

Agradecer, portanto, pode ser
um caminho aberto para sermos
também mais gratuitos, abertos e
disponíveis ao serviço generoso,
e, ao mesmo tempo, estes servem
como critérios para discernir o
quanto o nosso louvor a Deus é
autêntico.
São João Calábria, nos seus
escritos, repete muitas vezes
“agradeçamos ao Senhor”, desde
as coisas mais simples até os
eventos e as graças mais visíveis,
e nos dons de Deus vê estímulo
para fazer o bem: “Agradeçamos
ao Senhor pelos seus dons que
devemserestímuloamultiplicar
o esforço e a vontade de fazer
o bem. Tudo seja para a glória
de Deus, e o crescimento do seu
Reino”. (Padre João Calábria a
Padre Isaias Filippi).
Além disso, a gratuidade cresce
num coração grato e faz com que
se possa louvar a Deus por aquilo
que Ele é, e não só por aquilo que
nos dá. Saber bendizer (“dizer
bem”, “falar bem”) a Deus também
quando as coisas não vão como
se deseja, ou até mesmo na dor,
é ocasião para experimentar a
graça de uma mudança interior
que se torna força e sustento
para enfrentar também estas
situações.
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Crescemos, então, num estilo de
relação com Deus, mas também
com os outros e com tudo que é
parte de nossa existência. Uma
relação que não é obrigação,
mas que “vem de dentro e tratase de uma relação vivida com o
coração: é a nossa amizade com
Deus… que nos foi concedida
por Jesus, uma amizade que
transforma a nossa vida e nos
enchedeentusiasmoealegria…e,
portanto, é marcada pela gratidão
e pelo louvor. Quando o Espírito
Santo nos faz sentir a presença
do Senhor e todo o seu amor por
nós, aquece o nosso coração e
leva-nos quase naturalmente
à oração e à celebração” (Papa
Francisco, Audiência Geral sobre
o Dom da Piedade).

Também São João Calábria
diante da ação da Divina
Providência
sempre
teve
uma atitude de admiração e
reconhecimento: “Quanto é
admirável e paterna a Divina
Providência:
agradeçamo-la
de todo coração!” (Padre João
Calábria a uma comunidade das
Pobres Servas).
Possa a gratidão ser realmente
parte de nossas vidas e se torne
semente fecunda no terreno de
nosso coração, crescendo a cada
dia e, gerando novos frutos e
sementes para fazer deste mundo
um lugar de relações verdadeiras
e autênticas a partir da relação
filial que vivemos com o Deus
Providente. Porque “Esta é a
vontade de Deus a nosso respeito”
(cf. 1Tes 5,18).
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Irmã Isilda
Rosa Peresón,
PSDP
35 anos de Vida
Religiosa Consagrada

Irmã Isilda, conte-nos um pouco sobre suas origens, família
e juventude.
Nasci no dia quatro de setembro de 1961, natural da
localidade Moussy - região norte do estado de Santa Fé/
Argentina - filha de Santo e Teresa Peresón, a quarta de oito
irmãos.
Aprendi na família os valores da convivência, fé, educação e
participação na comunidade. Na região em que morávamos
havia muitos campos com plantação de soja, algodão, milho
e girassol. E, quando jovem, ajudei a colher principalmente
algodão, aprendendo o valor e a dignidade do trabalho.
Na juventude, participei e assumi cargos de coordenação
do Movimento Rural. Foram experiências muito fortes de
encontros com jovens, e com pessoas que trabalhavam
nas colheitas, muitas vezes oriundos de outros lugares que
vinham em busca de trabalho. A presença da família com as
comunidades de trabalhadores do campo era de partilha, de
esperança, fraternidade e uma oportunidade para crescer
na fé. Estudei em uma escola agropecuária, sendo de turno
integral. Aprendi em casa, e também participando de cursos,
o ofício de costureira.
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Irmã, partilhe conosco sobre o seu chamado vocacional.
Quando ouviu pela primeira vez, quem lhe acompanhou
nesse processo e como aconteceu o amadurecimento para
a resposta?
Um dia, estando no pátio de casa, senti uma paz muito forte,
um sinal de Deus, ao qual fui buscando escutar e entender o
que queria de mim. Em casa tínhamos na parede um quadro
de Nossa Senhora. Muitas vezes olhando para ela pedi a graça
de escutar o chamado de Jesus e conseguir responder a esta
inquietude: “o que Deus quer de mim?”.
Tive em minha caminhada pessoas que me ajudaram a
escutar e acolher o chamado de Deus. Um sacerdote que me
ajudou muito foi o Padre Martino Zanni, Pobre Servo da Divina
Providência, que estava na Casa Nazareth, Reconquista, e
acompanhava muitos jovens no caminho de discernimento
vocacional.
O amadurecimento ao chamado aconteceu através de um
caminho no cultivo espiritual, em atitude de oração e escuta
de Deus, além de algumas experiências fortes de missão que
marcaram minha vida.
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Como a Irmã começou a se aproximar do carisma calabriano
e especialmente das Irmãs Pobres Servas?
Participava de encontros onde Pe. Martino dava a conhecer
a pessoa e o exemplo de vida de São João Calábria.
Conhecendo a história e vida das Irmãs Pobres Servas, bem
como, partilhando o carisma e a espiritualidade calabriana.
Assim, formou-se um grupo de jovens no qual partilhávamos
e caminhávamos com alegria e entusiasmo.
Diantedessavivência, noanode1983,surgiuaoportunidade
de viajar a Farroupilha/Brasil, para uma experiência na
comunidade das Irmãs Pobres Servas da Divina Providência.
Acompanhada de mais duas jovens, que também iam pela
primeira vez, e outras duas que já haviam estado uns meses
antes. Viajamos carregadas de sonhos, desejos, medos
e incertezas, mas felizes e agradecidas a Deus por este
importante passo que dávamos. Deixar a família, o lugar
onde vivia, terminar uma relação de namoro, foram passos
que marcaram esta nova etapa da minha vida. Minha família,
num primeiro momento, resistiu a esta decisão, pois uma
de minhas irmãs já estava fazendo experiência no caminho
da vida religiosa e não queriam que mais uma filha também
tomasse este caminho. Depois aceitaram e apoiaram minha
escolha.

Toda mudança tem seus desafios e requer adaptabilidade.
Como foi a primeira experiência com as Irmãs?
Chegando em Farroupilha, na comunidade Mater Deis,
encontreiumacomunidademuitoalegreeacolhedora,deuma
vida intensa de oração, fraternidade e trabalho. Formamos
um grupo de jovens, e assim, fui conhecendo melhor a vida
das Irmãs e tendo mais presente as características da vida e do
carisma calabriano. O serviço e a missão fortaleceram o dom
do chamado, e com alegria ia respondendo confiando em
Deus e na presença de Maria, que sempre me acompanhou.
Nos anos de 1984 e 1985 vivi a etapa do noviciado, onde com
mais profundidade se concretizava o sim à vida consagrada.
No dia 1º de janeiro de 1986 realizei a primeira profissão
religiosa junto às minhas companheiras de comunidade e
alguns familiares que estiveram presentes e acompanharam
este momento.

33
ENTREVISTA

São 35 anos de vida doada com amor e carinho pelo Reino.
Conte-nos um pouco por onde passastes.
Este ano, completando 35 anos de vida consagrada,
agradeço muito a Deus por Seu grande amor em minha vida.
Ao longo destes anos vivi em diversos lugares e sempre fiz
experiência da alegria e do serviço aos mais necessitados.
1986: Laferrere, Buenos Aires, Argentina
1997: Alejandra, Santa Fe, Argentina
2001: (janeiro) Quixadá, Ceará, Brasil
2001: (setembro) Verona, Itália
2002: Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil
2003: Ciudad del Este, Paraguai
2005: Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil
2013: Reconquista, Santa Fe, Argentina
2014: Verona, Itália
2016: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
2020: Reconquista, Santa Fe, Argentina

Assim como foste cativada e motivada pela vida de outras
irmãs, hoje tua vida é testemunho de doação no silêncio
e escondimento, características peculiares do carisma
Calabriano. Deixe-nos sua mensagem.
No ano de 2001 vivi um momento muito forte em minha
vida e que marcou uma nova etapa em minha caminhada.
Devido a questões de saúde, sofri um AVC o qual deixou uma
lesão que comprometeu os movimentos do lado direito e a
fala. Os anos sucessivos foram intensos em diversas etapas
de tratamento e de recuperação até chegar a um estado mais
estável e poder seguir desenvolvendo algumas atividades
pessoais e na comunidade.
Hoje, vivo com muita gratidão e ofereço minha oração, meu
serviço nas coisas diárias em comunidade, na comunhão
e oferta por tantas situações que vivemos em nível de
Congregação e socialmente. Vivo confiada ao imenso amor
que Deus tem por mim, na sua presença constante e que me
dá muita paz e serenidade.
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Testemunho Vocacional da

Irmã Gloria Dolzani
Lema: “Ser canal onde a graça de Deus pode passar”

Sou irmã Gloria Dolzani, nasci
na Argentina no dia 24 de março
de 1963. Toda minha história
vocacional parte do desejo de dar
uma resposta a um sentimento
muito profundo: “que será
que Deus quer de mim?”. Era
uma jovem de 17 anos quando
senti, muito forte, o apelo que
o Senhor me chamava. Não foi
fácil compreender este grande
Mistério. Sentia no profundo do
meu ser que o “tudo” que tinha
era um “tudo” somente aos olhos
humanos, mas Deus me pedia
outra coisa. Procurava escutar a
Sua voz, o Seu chamado, não me
deixava tranquila.
Foi um tempo de luta interior,
período de profunda oração,
onde desejava que chegasse à
noite para poder rezar e estar
unida a Deus e escutá-Lo. A
primeirarespostaaestechamado
foi no retiro de catequistas:
entrei “gritando”: “mostra-me,
Senhor, os teus caminhos”.
Coloquei-me
à
disposição
de Deus deixando que a Sua
vontade se cumprisse em mim.
Foi aí mesmo, no silêncio mais
profundo, onde humanamente
me senti despojada de tudo,
sentada em uma pedra, onde
compreendi que Deus tinha um

projeto diferente. Tudo mudou na
minha vida, o que era precioso foi
se tornando um lixo.
A minha vida mudou! E como
dizer à família? Não precisou
dizer, não precisaram palavras,
eu tinha mudado, minha família
compreendeu que o meu
chamado era a vida consagrada.
Onde? Não sabia que existiam
as Irmãs Pobres Servas, mas de
uma forma misteriosa entrou
na minha vida o Padre Martino
Zanni que me acompanhou com
muita persistência até o ponto de
convencer os meus pais.
Deixei a minha família, “gritando
forte pra não chorar”; senti muito
deixar minha família, minha
pátria, mas uma força interior me
acompanhava. Comecei a fazer
parte desta grande Família no
ano de 1983, deixando a família,
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Na data de 1º de janeiro de 1986, como uma esposa preparada
para a festa nupcial, entreguei a minha vida ao Senhor com a
consagração religiosa, que para mim foi uma Aliança definitiva
com o Senhor. No profundo do meu coração, quando pronunciava
as palavras da consagração no dia da profissão, nasceu este
pensamento: “Senhor, para sempre! Se não for assim leva-me
contigo”.
Depois de poucos dias da consagração, Deus me chamou para
abrir a missão na África. Uma nova presença neste continente
- que estava em guerra. Confesso que tinha um grande desejo
missionário e que nada tirou a alegria de partir para esta missão.
Neste tempo aprendi a viver abandonada à Divina Providência e
que para viver e ser feliz precisa de muito pouco. Posso dizer que
foram anos de graça.

Uma outra etapa de minha
vida foi a missão na Itália,
onde por 17 anos estive entre
as Casas-Mães da Obra, dos
Irmãos e das Irmãs. Foi uma
experiência forte do carisma,
da Espiritualidade Calabriana,
poder tocar com as mãos as
raízes da Congregação.
Desde o final de 2009
estou na América Latina.
A minha missão é muito
ampla, atuando no caminho
formativo do noviciado, no
Santuário de Caravaggio, nos
grupos calabrianos, e nas
ações sociais do “Serviço de
convivência e fortalecimento

de vínculos São João Calábria”,
e hoje encaminhando o centro
“Bom samaritano” para dar
alimentos aos moradores de
rua. Coloco-me assim com
simplicidade na construção
do Reino de Deus, buscando o
bem das pessoas que o Senhor
me confia diariamente.
Importante destacar que
carrego na minha vida de
consagrada e sinto fortemente
a presença de Deus Pai, que
está presente e conduz a
minha vida, o abandono na
Providência e a grandeza de
fazer parte da grande Família
Calabriana.
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amigos e a comunidade que já era parte da minha vida. Foi um
grande desafio, mas me senti apoiada pelas palavras do profeta
Jeremias: “Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir”.
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Ser consagrada Pobre Serva é viver uma
sinergia com Deus Pai Providente, é cultivar um
coração apaixonado pelos pobres e gastar a vida
pelo Reino de Deus, sendo profeta do “tempo”
de hoje e redescobrir cada dia a dimensão social
da Eucaristia, acolhendo e sendo providência
para a humanidade de hoje.
O ser Pobre Serva é o maior Dom que recebi,
porque me permite viver na presença de Deus
Pai providente diariamente, de viver o carisma e
a espiritualidade Calabriana que me apaixona,
e de sentir a presença de Deus em cada instante
de minha vida. Sinto e vivo a vocação como um
dom grandíssimo de Deus, um chamado que
me leva diariamente à transcendência infinita
de Deus.
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Aniversariantes de Ordenação

Presbiterial

Pe. Armando Furlin,
17/08/1986: 35 anos

Pe. Jaime Bernardi,
28/09/1986: 35 anos
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oração pelos
capítulos gerais
Ó Senhor, Deus Pai Misericordioso, olhai com
benevolência para todos nós, membros da Família
Calabriana; dignai-vos enriquecer-nos com vossa vida e
animar-nos com vosso Espírito, para que respondamos
fielmente ao vosso chamado. Conservai-nos sempre ó
Senhor, no vosso amor pela intercessão da Imaculada
Virgem Maria, de São José, de São João Calábria e de
todos os nossos santos padroeiros. Envia-nos religiosos,
religiosas e leigos de espírito apostólico, para que unidos
em uma só família, acreditemos em Vós e na vossa
Palavra. Fazei que, libertos das preocupações deste
mundo, repletos de confiança em vossa Providência,
e em comunhão com quem vos representa, estejamos
prontos para fazer a vossa vontade e a sofrer com Cristo
para que as almas acolham o vosso santo Reino. Envianos, Senhor, o Espírito Santo, a fim de que possamos
acolher os sinais de comunhão, que mediante os
Capítulos Gerais dos irmãos e irmãs, farás germinar na
Obra e em toda a Igreja. Amém.
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