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“O anjo disse-lhe: 
‘Não temas, Maria, pois encon-
traste graça diante de Deus. 

Eis que conceberás e darás à luz 
um filho, e lhe porás o nome de 

Jesus. Ele será grande e será cha-
mado Filho do Altíssimo, e o Se-

nhor Deus lhe dará o trono de seu 
pai Davi; e reinará eternamen-

te na casa de Jacó, e o seu reino 
não terá fim’.”

São Lucas
1, 30-33
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A  palavra  Advento, do latim, significa “chegada” ou “chegar a”. 
Advento é a alegria da chegada do menino Jesus em nosso meio e a 
meta é a preparação pessoal para acolhê-lo em nossas vidas. A presença 
de Jesus nos humaniza e transforma nossa vida. Por isso, neste tempo, 
assumimos o compromisso de cuidar da nossa vida interior e das 
relações fraternas de amor e paz a fim de sermos mais humanos. 

Algumas atitudes e gestos importantes nestas quatro semanas de 
preparação: 

Escuta: Escutar atentamente e praticar a Palavra de Deus. Santo 
Inácio de Antioquia fala que “o advento é tempo para acolher o verbo 
procedente do silêncio.”

Vigilância: É o Senhor que vem ao nosso encontro. Somos convidados 
a sentir e saborear a sua presença e o seu amor. Deus caminha conosco 
na história e partilha as vicissitudes da humanidade.

Sobriedade: Papa Francisco fala que “é preciso aprender a não 
depender de nossas seguranças, de nossos esquemas demarcados, 
porque o Senhor vem na hora que não imaginamos. Vem para nos 
conduzir a uma dimensão mais bonita e maior”.

Contemplação: Olhar com ternura para o menino Jesus na 
manjedoura. Seu nascimento tem algo de novo e bonito para a nossa 
vida. Contemplamos a simplicidade de Sua vinda que demonstra a 
grandeza do amor de Deus.

Coração aberto: Jesus toca a sensibilidade de nosso coração e nos 
faz mais humanos, fraternos e irmãos, solidários com os pobres.

Pobreza: Fora de casa, Maria e José se acomodaram no lugar simples 
que lhe ofereceram e aí nasce Jesus no total despojamento.

É preciso estar atento e vigilante na atitude de esperar confiante e 
alegre a vinda do Senhor. Traz novo vigor e ânimo para o ano novo que 
inicia. 

Desejo a todos um feliz e abençoado Natal 
e próspero ano novo repleto da presença 

providente de Deus.

Padre Gilberto Bertolini, PSDP
Delegado
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PALAVRA DELEGADA POBRES SERVAS

TEMPO DE ESPERAnçA 

“Tempo de esperança, e de viver
Tempo de ser novo e renascer

Eis que uma criança já se anuncia
Dentro de Maria, o Céu conosco está...”

Este canto é apropriado para viver estes novos tempos 
como humanidade renovando a esperança e nosso agir.

“A esperança é como lançar a âncora até a outra margem”, 
nos diz Papa Francisco, “é agarrar-se à corda”. É acreditar 
que Deus não nos abandona, mas conduz nossa vida com 
amor.

“Eis então a tarefa especial dos Pobres Servos: levar de 
novo ao mundo a fé em Deus, aquela fé viva, ativa, que 
gera a confiança n‘Ele e em sua paterna Providência. Nós 
precisamos ser faróis acesos na noite escura do mundo; de 
nós deve irradiar-se a pura luz de Cristo e do seu evangelho, 
código divino para todos os homens e especialmente para 
nós. 

Diante da maré de corrupção que avança sempre mais 
devastadora e ameaçadora, diante do abismo assustador 
em direção ao qual se encaminha a pobre humanidade, 
diante da visão apocalíptica de novos conflitos e desastres, 
não há, meus queridos e amados irmãos, nenhuma outra 
esperança a não ser no filial e fervoroso recurso à nossa 
comum e celestial Mãe e Rainha.

Foi isso que sempre aconteceu nos momentos mais graves 
da história, e é isso que irá acontecer no presente. 

Sejamos nós a começar, meus queridos irmãos, a dar 
valor à oração, a usá-la com intensa piedade e amor para 
com Deus. Pela oração de Moisés, quantas vezes o Senhor 
poupou todo o povo eleito! Mostremos ter absoluta 
confiança na oração, mesmo colocando-nos, em relação 
ao efeito da oração, numa atitude de filial abandono 
à vontade daquele que é nosso Pai. Rezemos por nós, 
rezemos por todos, pela pátria amada, pelo mundo”. (São 
João Calábria)

 Irmã Beatriz Paulin, psdp
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Tempo de 
esperança 
e de alegria.
Vamos 
esperar 
que o senhor 
virá!
O libertador 
já vem.

FELIZ NATAL 
CHEIO DE 
ESPERANÇA!

“Nossa esperança está no Senhor, 
Ele é nosso auxílio e proteção.”

 (Sl 33,20)

“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes 
na tribulação e perseverantes na oração.”

(Rm 12,12)

 “Bendito o homem que confia no Senhor, 
e que põe no Senhor a sua esperança” 

(Jr 17,5-7).
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Padre Victor Zacarias Luaco, psDP

2  Lema de São Pio X:
3  J. CALABRIA, CARTA*8091, VERONA, 18.12.1918.

1  Cfr. ttps://messaggidonorione.it/articolo.asp. Acesso: 5 de outubro de 2021.

ESPIRITUALIDADE CALABRIANA

São João Calábria pertence aos santos da caridade social, 
movimento caracterizado pela coragem apostólica que responde: 
às necessidades dos pobres; ao quietismo que desvaloriza a ação 
humana; e por último, à necessidade de renovação espiritual, 
“Instaurare omnia In Christo”.

Para estes santos a caridade é resposta aos desafios. Eles têm 
como força testemunhal o Evangelho que dá novos horizontes e 
esperanças.

Para Calábria, a caridade é exercício prático da fé. Essa deve 
caracterizar a vida da comunidade. “A caridade, ó queridos 
irmãos, eis o nosso distintivo particular. O dono desta casa é 
Deus, chamado nos livros santos de ‘Caridade’: Deus Caritas 
Est” (1Jo 4,8)”. A caridade antes de ser uma manifestação de 
solidariedade é o próprio ser de Deus. Comprometidos na busca 
do Reino, devemos ser impregnados pela caridade que garantirá 
a credibilidade e confiabilidade da nossa mensagem.

A caridade é realização da fé. “Vós ricos, quando dais aos 
pobres, tal ato de misericórdia é justiça. E Santo Agostinho, em 
suas instruções ao povo dizia: vós fazei sinal da cruz, vindes à 
Igreja, escutais as homilias, vos aproximais aos Sacramentos, 
mas tudo isso não pode me garantir que sois cristãos. Aquilo que 
demostra isso é unicamente a caridade, é o amor pelos irmãos”. 
Padre Calábria expressa o quanto é importante ter a consciência 
de que a prática da caridade é um ato de justiça com o próximo e 
por conseguinte manifestação da condição filial e fraterna.

A caridade é Boa notícia do Reino, manifestada por e em Jesus, 
o Filho enviado pelo Pai: “É o espírito puro e genuíno do Santo 
Evangelho, aquele espírito novo que Jesus veio trazer à terra, 
que é fogo de caridade para com Deus e de amor para com os 
irmãos, que são a sua viva imagem”. A caridade é resposta 
para os desafios atuais.
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5
 J. CALABRIA, CARTA LXVII, 1949.
 Idem.

A caridade operosa
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Assim como uma mãe se prepara durante meses para 
acolher seu filho no braço, também todos nós devemos 
nos preparar para receber no coração Aquele que traz a 
Boa-Nova e faz renascer no Natal o que temos de melhor 
em nosso espírito. Em tempos tão difíceis, que quase nos 
deixou desamparados de esperança, o Advento - que este 
ano acontece de 28 de novembro a 24 de dezembro - chega 
como um sopro de fé com a certeza de que o bem sempre 
triunfa.  

Seja vigiando e esperando a vinda gloriosa do Salvador, 
que marca as duas primeiras semanas - ou convidando a 
nos preparar para celebrar o nascimento de Jesus em Belém 
- ponto central das duas últimas semanas do Advento, 
busquemos a conversão, um retorno de todo o nosso ser a 
Cristo.  

Afinal, quem não deseja chegar no Natal com a alma 
serena para poder falar de coração aberto sobre perdão, 
sem arrependimentos? Segundo Papa Francisco,   é tempo 
propício para purificar o espírito, fazer crescer a fé. “O 
Advento serve para purificar a esperança, e se preparar para 
o encontro definitivo com o Senhor. Porque aquele Senhor 
que veio lá, voltará! E voltará para nos perguntar: ‘Como foi 
a sua vida?”.

O Santo Padre também relembra a importância deste 
período tão importante para a Igreja Católica em momentos 
desafiadores como o que já vivemos e ainda estamos 
vivendo. “Nestes tempos difíceis para muitos, esforcemo-
nos por redescobrir a grande esperança e alegria que nos 
dá a vinda do Filho de Deus ao mundo”. 

Mas qual a melhor maneira de se preparar para o Advento, 
qual a melhor forma de ir em busca desta reflexão? Nós 
selecionamos algumas dicas de como fazer este processo 
de interiorização para fortalecer nosso amor, viver a 
misericórdia de Deus e experimentar este importante tempo 
de recolhimento e silêncio. 
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E como se preparar bem para o Advento?

 Realize uma boa confissão. 

Intensifique os momentos com Jesus na Eucaristia.

Reserve um tempo diário para ficar com Jesus através da 
Sua Palavra, de preferência a liturgia diária. Se você já tem 
prática de rezar com a Palavra todos os dias, busque um 
tempo extra como prova de amor ao Pai. 

Peça ao Espírito Santo que revele uma penitência para fazer 
neste tempo. 

Esteja em espírito de vigilância. Se possível, tente fazer 
vigílias, com uma comunidade ou mesmo sozinho, mas não 
perca esse espírito de espera.

Esperamos que você aproveite este período de reflexão, 
mas também de alegria de esperar Deus que se fez carne 
e veio morar no meio de nós. Advento é um tempo em que 
suplicamos: “Vem, Senhor Jesus! Vem ficar no meio de nós”.

CENRAL
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A Comunidade Religiosa do 
Seminário Apostólico é composta de 
8 religiosos: 3 Irmãos e 5 Sacerdotes. 
Enquanto vida comunitária e 
missão específica da comunidade 
religiosa, temos muito claro o 
compromisso de viver o Carisma 
Calabriano e cultivarmos a vida 
espiritual entre nós, estimulando 
também a comunidade externa que 
participa das atividades de caráter 
religioso em nossa Casa. Abriu-se o 
espaço para as tardes de adoração 
eucarística nas quintas-feiras, que 
se encerram com a celebração 
eucarística. Além das quintas-
feiras, aos sábados e domingos há 
a celebração da Santa Missa, tendo 
sempre uma bela participação da 
comunidade.

Com o advento da pandemia e 
a impossibilidade da vinda dos 
noviços das outras nações, também 
ficou um grande vazio no Seminário. 
Na Angola, visto o número de 
candidatos, foi iniciado o ano de 
noviciado de 10 noviços.

As atividades externas ficaram 
interrompidas desde o início da 
pandemia, e aos poucos houve, 
em rara exceção, algum pequeno 
grupo usando os espaços, mas 
de forma muito reduzida. Uma 
exceção a tudo isso foi a acolhida 
realizada para com nossos irmãos 
venezuelanos que abandonaram o 
seu país pelas situações difíceis que 
estão atravessando. Inseridos no 
projeto Acolher, coordenado pela 
ONU e por algumas ONG’s, muitos 
desses irmãos estão recebendo 
nova oportunidade de vida sendo 
admitidos por algumas empresas da 
região. Assim, nós fomos solicitados 
a hospedar essas pessoas na fase 
inicial da sua chegada, até eles 
conseguirem, auxiliados por uma 
equipe de assistentes sociais, 
chegar a encontrar um local para 
viver, alugando casas. Foi uma 
atividade que envolveu os irmãos da 
Comunidade religiosa, mas também 
a comunidade externa foi muito 
sensível e solidária com a doação de 
roupas, calçados, camas, colchões, 
armários e tudo aquilo que pudesse 
favorecer o novo ritmo de vida destas 
pessoas.

Juntos aos nossos Superiores 
estamos fazendo uma reflexão a 
respeito da possibilidade de abrirmos 
espaços da nossa casa para atividades 
de caráter social, quem sabe na área 
de ajuda a pessoas idosas e também 
no âmbito de turno integral para 
crianças e adolescentes. O Senhor 
ilumine os nossos caminhos!

Seminário Apostólico 
Nossa Senhora de Caravaggio

Padre Paulo Salvi, psdp
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Seminário Apostólico 
Nossa Senhora de Caravaggio

A comunidade Mater Dei, em 
Farroupilha (RS), tem como primeira 
missão a formação, nas várias 
etapas que o Senhor vai permitindo. 
Neste momento, temos o Noviciado 
com quatro jovens se preparando 
para os primeiros votos religiosos, 
sinal do Amor de Deus que ainda 
chama operários para a sua messe. 
Além do noviciado, temos a etapa 
do Aspirantado, que forma a jovem 
no conhecimento e na vivência de 
experiências, enriquecendo a sua 
caminhada vocacional no espírito 
de família, dando assim, unidade e 
integração à vida cristã nas diversas 
realidades. 

Estamos inseridas na Igreja local 
com a pastoral, no serviço da 
catequese nos bairros da nossa 
paróquia, e com o serviço diário 
no Santuário de Nossa Senhora de 
Caravaggio, ministério confiado 
na atuação direta da acolhida e 
na animação litúrgica. Também 
desenvolvemos o trabalho de 
acompanhamento dos leigos que 
vivem no Espírito Calabriano, 
assim como nos diz Pe. Calábria, 
“Não busquem proteções e apoios 
humanos, porque o Senhor é 
ciumento: a nossa confiança Nele 
tem de ser total, constante, não 
desfalecer nunca nem que seja nos 
momentos mais difíceis e críticos 
que de certo hão de vir”.

Somos sustentadas diariamente 
por Deus; colocando-nos a serviço 

dos mais simples, para que todos 
descubram sua dignidade de filhos 
de Deus e cheguem a viver de 
acordo com essa dignidade. Por 
isso, direcionamos nossas ações 
para o seguimento da pessoa 
idosa, “Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
Idosos”, atuando nas terças e 
quintas em torno de 50 pessoas. 
Este trabalho se configura como 
um desafio de extrema relevância, 
contribuindo para o combate das 
vulnerabilidades e riscos sociais.

A mais recente missão que nos 
foi confiada é o projeto “Bom 
Samaritano”, que visa trabalhar 
com os moradores de rua. Nasceu do 
desejo de um grupo de pessoas que 
frequentam a Mater Dei. O projeto 
visa trazer mais apoio e dignidade aos 
moradores de rua e pessoas carentes 
da cidade de Farroupilha. Nosso 
Fundador nos exortava a ir “onde 
humanamente não há nada para se 
esperar”. Deste modo, a caridade 
e a pobreza devem andar juntas, 
principalmente onde a pobreza se 
faz notar é onde o Espírito de Deus 
quer atuar. 

Por fim, é muito importante e 
bom reconfirmar que a Obra é um 
organismo sobrenatural, por isso 
é capaz de fazer tanto bem. É pelo 
fato que a Obra é de origem divina 
que as suas ações soam especiais e 
se diferenciam das outras, elas têm 
as raízes voltadas para o alto.

 Irmã Gloria Dolzani, psdp

Missão:
 dom de Deus para a humanidade

“Nós temos as raízes para cima”

ESPECIAL REGIONAIS
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Caminho de
seguimento...
com os olhos 
fixos em Jesus!

Da Carta aos Hebreus: “Corramos com perseverança ao combate 
proposto, com o olhar fixo em Jesus… Conservemos os nossos olhos 
fixos em Jesus, pois é por meio Dele que a nossa fé começa, e é Ele quem 
a aperfeiçoa” (Hb 12,1-2).

Como podemos pensar um 
caminho de seguimento que não 
siga essa indicação? Em quem 
mais uma pessoa poderá se 
apegar para poder prosseguir o 
seu caminho de vida cristã a não 
ser esse seguimento “com os olhos 
fixos em Jesus”? Qual caminho 
de discernimento vocacional é 
possível se não for “com os olhos 
fixos em Jesus”?

Numa de suas catequeses diárias 
na Casa Santa Marta, o Papa 
Francisco nos ensina quanto a 
este tema, recordando a Carta 
aos Hebreus. Dizia o Papa: “O 
Evangelho de Marcos narra dois 
milagres: Jesus cura uma mulher 
que tem hemorragias há 12 anos 
e que, no meio da multidão, 
consegue tocar sua roupa. E 
depois, ressuscita a filha de 12 
anos de Jairo, um dos chefes 
da Sinagoga. Ele observa que a 
menina está faminta e diz aos 
pais que lhe deem de comer. O 
olhar de Jesus passa do grande ao 
pequeno. Assim olha Jesus: olha 
para nós, todos, mas vê cada um 

de nós. Olha os nossos grandes 
problemas, percebe as nossas 
grandes alegrias e vê também as 
nossas pequenas coisas… Porque 
está perto. Jesus não se assusta 
com as grandes coisas e leva em 
conta também as pequenas. Assim 
olha Jesus”.

Se os fiéis, com perseverança, 
mantiverem fixo o olhar em 
Jesus, disse o Papa, acontecerá 
com eles o que aconteceu com as 
pessoas depois da ressurreição da 
filha de Jairo, que ficaram todas 
admiradas. “Vou, vejo Jesus, 
caminho avante, fixo o olhar em 
Jesus e o que vejo? Que Ele tem 
o olhar sobre mim! E isto me faz 
sentir um grande estupor: é a 
surpresa do encontro com Jesus. 
Mas não tenhamos medo! Não 
tenhamos medo, assim como não 
o teve aquela senhora que foi tocar 
o manto de Jesus. Não tenhamos 
medo! Corramos neste caminho, 
com o olhar sempre fixo em Jesus. 
E teremos esta bela surpresa, que 
nos encherá de estupor. O próprio 
Jesus com os olhos fixos em mim”.

 Padre Paulo Salvi, psdp
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VOCAICONAL

O olhar fixo em Jesus não vai nos 
impedir de, com o seu olhar, olhar 
também para tudo o que nos cerca: 
as pessoas, as circunstâncias, 
o sofrimento dos pequenos, o 
pessimismo insistente de alguns..., 
mas tudo poderá ser visto a partir 
do olhar de Jesus, que ama, 
purifica, aponta horizontes, ajuda 
a discernir o melhor caminho, o 
melhor modo de seguimento, a 
vocação acertada!
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“Seduziste-me Senhor 
e eu me deixei seduzir”
História Vocacional da 
Irmã Beatriz Angélica Paulín.

Sou Irmã Beatriz, Pobre Serva da Divina 
Providência. Nasci na localidade de 7 
Províncias, Diocese de Reconquista, Santa 
Fe - Argentina. Terceira de 11 filhos de 
Eusebio Paulín e Clotilde Moschén. Família 
de agricultores católicos, rezávamos e 
líamos o Evangelho todas as noites em 
família, e frequentávamos a vida da 
comunidade. Participava do grupo de 
jovens da capela, onde refletíamos temas 
para nos ajudar a viver bem a nossa 
juventude projetada para o futuro. 

Neste grupo, um dos jovens trouxe um convite da Paróquia 
para participar de uma Vigília de Pentecostes. Começaria às 
21 horas do sábado e finalizaria às 6 da manhã do domingo. 
Decidi participar, pois nas festas ia todos os sábados e já 
sabia como era, a vigília era algo novo. Foi uma noite longa, 
com palestras, cantos, animação, via sacra, confissões, Missa. 
Pelas 4 da manhã começou a chover e muitos foram embora, 
mas fiquei até o final. Saí contente. O grupo cantou toda a 
viagem de regresso às casas. Chamou a atenção do meu pai, a 
minha alegria, que era verdadeira. Das festas voltava cansada, 
triste, vazia, esperando o próximo sábado. No entanto, essa 
semana, depois da vigília, foi de alegria e paz interior. Isso 
me fez pensar!

A partir dessa experiência, os bailes começaram a ficar sem 
graça, o namoradinho que tinha não me fazia feliz, mas quando 
disse para minha mãe que o deixaria porque não gostava dele, 
ela respondeu que não encontraria outro bom como ele, de 
família boa etc. Mas numa noite não aguentei mais e o deixei. 
Quando falei para meu pai que o tinha deixado ele me disse: 
“acho que tu vais ficar com o magro que pregaram na cruz”. 
Fiquei com muita raiva, pois entendia que não gostava dele, 
mas podia ser um outro rapaz para mim. Depois disso quase 
me arrependi do que tinha feito, pois o rapaz ficou muito mal. 

EN
TR

EV
IS

TA
14



ENTREVISTA

Então pedi conselho ao sacerdote, que disse: “não poderia me casar 
com alguém por pena”, além disso: “eu acho que o  Senhor te chama 
para ser  religiosa”; ao que respondi: “eu freira? Nem doida!”. Porém, 
essa  provocação fez questionar-me a começar a fazer um discernimento. 
Tinha claro que seria feliz se fizesse a vontade de Deus, portanto era 
preciso descobri-la. Foi um ano duro. O pior foi ter que dizer para minha 
mãe que estava nesse discernimento. 

Percebi, depois de um retiro orientado por um sacerdote Pobre Servo, 
que Deus me chamava, sim, a ser religiosa. Mas em qual Congregação? 
Pois as que eu conhecia na redondeza tinham colégios e não me via 
nessas estruturas. O Padre disse que havia as Irmãs Pobres Servas, mas 
que estavam no Brasil. Porém, podemos ir conhecê-las e depois decidir. 
Minha prima, Elba Pereson, estava na mesma etapa de discernimento, 
o Padre falou com nossos pais pedindo a licença para viajar ao Brasil, 
pois éramos menores de idade. Foi assim que viajamos a Farroupilha/
RS – Brasil, ficando cinco dias na Casa Mater Dei. 

As aspirantes estavam de férias, mas por nossa causa, as que moravam 
na redondeza vieram para casa. Foram dias lindos. As Irmãs e meninas 
muito acolhedoras e alegres. Duas coisas me chamaram a atenção: entre 
as meninas e as Irmãs havia um clima de confiança e família, percebendo 
também que trabalhavam com os pobres. Em contrapartida, não gostava 
do hábito, e que fosse no Brasil, tão longe da minha família. 

As Irmãs nunca nos fizeram entender que queriam que entrássemos 
com elas, nos deixaram livres, e isso chamou minha atenção. Um dia, 
antes de ir embora, pedi para falar com a Irmã Maria Sponda, pois ela, pelo 
fato de estar no Uruguai, sabia falar castelhano e em nenhum momento 
senti-me constrangida. Admirou-me a liberdade, pois em Reconquista 
havia Irmãs que queriam me conquistar dizendo que entrando com elas 
era uma vida de festa, dança, (e eu pensava: se é para continuar dançando 
fico na minha casa). Depois da conversa com a Irmã Sponda entendi no 
meu coração que Deus me chamava nessa Congregação. Chorei muito, 
pois só de imaginar-me com hábito era uma grande humilhação, e pensar 
em ficar tão longe da família me deixava triste. Depois dessa experiência 
voltamos para as nossas famílias. 

Minha prima  estava  decidida  e não via a hora de entrar na Congregação. 
Eu fui mais resistente e demorei. Foram quatro meses muito difíceis com 
medos, choros e tentações. Um amigo não queria por nada deixar-me ir, 
pois disse que me queria e eu também acabei me apaixonando por ele, 
mas percebi que era tentação. Meus amigos apostavam que não ficaria 
mais de 15 dias. Mas Deus venceu a batalha em mim e por mim, e no dia 
21 de maio de 1982 chegamos a Farroupilha. 
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 Ao entrar no corredor da casa Mater Dei senti uma grande paz e disse a 
mim mesma: “este é o meu lugar”.  Senti-me muito bem acolhida pelas 
Irmãs Gemma Consolaro, Annamaria Benedetti e Josefina Soave, e as 
meninas do Brasil. Estas últimas queriam aprender o espanhol e eu o 
português. Meninas trabalhadoras, gentis, educadas... Nos primeiros 
tempos fiz comparações, por exemplo: sábado de noite às 22 horas estaria 
saindo para uma festa e agora estava indo dormir, porém estava indo 
dormir feliz. Assim percebi que não tinha muitas diversões externas, mas 
era feliz por dentro. Entrei no Postulado no início de 1983, e no final do 
ano no Noviciado. Professei no dia 1º de janeiro de 1986. Minha primeira 
missão foi em Salto, Uruguai, por quatro anos; depois nove anos em 
Benguela, Angola; Farroupilha, cinco anos; Marituba, três anos e meio; 
e novamente em Salto, por sete anos. Desde o final de 2015, em Porto 
Alegre; 2020, em Reconquista, Argentina (minha terra natal); e 2021, no 
presente momento, em Buenos Aires, Argentina. 

Olhando para trás só posso dizer que Jesus  sempre me seduziu, buscou 
e fez com que o buscasse, do contrário não iria conseguir segui-Lo pelas 
minhas forças e decisões. Eu achava que ao entrar na Vida Religiosa 
para fazer o que era a vontade de Deus acabaria minha felicidade, mas 
posso dizer que desde que entrei comecei a ser profundamente feliz. 
Com dificuldades, sim, mas vivo serena e em paz, pois o amor de Jesus 
dá sentido à minha vida. 
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Narrar a história vocacional é 

contar as maravilhas de Deus 

na vida dos seus escolhidos. Em 

35 anos de vida consagrada são 

incontáveis  os motivos para 

elogiar e agradecer a Deus pelo 

seu amor e fidelidade, pelo dom 

gratuito do chamado, e pela 

alegria de trabalhar no seu Reino! 

ENTREVISTA“Ser Pobre Serva 
é o maior dom que 
Deus me fez”

História Vocacional da Irmã Graciela Ramseyer
nos 35 anos de Vida Consagrada.

Toda história vocacional tem as suas raízes na história familiar. 
Nasci e cresci em Reconquista (Argentina), família pequena, formada 
pelos pais e um irmão. Recebi uma educação cristã e aos poucos 
fui sintonizando com a voz de Deus, sentindo que me chamava já 
desde muito pequena. Lembro muito bem o dia de minha Primeira 
Comunhão, o diálogo com Jesus, e o desejo de entregar a minha vida 
a Ele. Esse desejo crescia mais e mais em mim, e Deus ia me dando 
sinais de seu chamado. 

Um fato que marcou fortemente minha vida: quando eu tinha 12 
anos o meu pai participou do Cursilho de Cristandade e a vida da 
nossa família mudou significativamente. Jesus passou a ter um lugar 
importante nas nossas relações, na nossa vida familiar, no nosso 
compromisso na Igreja. Começamos a rezar juntos e esta experiência 
acrescentou em mim o desejo de aprofundar o encontro pessoal com 
Jesus.

Comecei a participar dos grupos juvenis, a comprometer-me na 
catequese e na pastoral paroquial. Alimentava o meu encontro 
com Jesus na oração cotidiana, na Eucaristia e buscava discernir 
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melhor a minha vocação participando de retiros vocacionais e 
sendo fiel à direção espiritual. Um papel importante tiveram os 
sacerdotes Pobres Servos presentes em Reconquista, que me 
acompanharam neste caminho e a minha família no abrir-se à 
vontade de Deus. 

Um  dia chegou providencialmente em minhas mãos um 
livrinho: “A Palavra do Pai”. Continha breves pensamentos do 
Padre João Calábria. Lendo essas páginas senti logo uma grande 
sintonia e uma alegria enorme. Parecia que aquelas palavras já 
estavam escritas dentro de mim, senti-me identificada e chamada 
interiormente a consagrar minha vida nesta espiritualidade. 
Fiquei seduzida pelo Carisma da paternidade de Deus, do 
abandono total na sua Providência, do amor aos pobres... e pela 
missão de reavivar no mundo a fé em Deus Pai. Para mim esse 
encontro com o Carisma do Padre João Calábria foi um sinal 
de Deus que me chamava a entrar na Congregação das Irmãs 
Pobres Servas.

Foi assim que em 1982, quando eu tinha apenas 18 anos, 
junto com outras jovens da Diocese que também se sentiram 
cativadas pela espiritualidade calabriana, fui conhecer as Irmãs 
em Farroupilha/RS, na Casa Mater Dei. Nessa época, as Irmãs 
não estavam ainda presentes na Argentina. A força do chamado 
e a graça de Deus me deram a coragem para superar os grandes 
desafios de deixar a família, a terra, as seguranças e ir a um outro 
país, outra língua, uma experiência totalmente nova. A graça de 
Deus foi acompanhando também os meus pais em acolher a 
minha vocação e sentir que eles também foram escolhidos por 
Deus para fazer parte da família calabriana, chegando a fazer 
mais tarde as promessas como Irmãos Externos. 

EN
TR

EV
IS

TA
18



ENTREVISTA

Depois de três anos de formação inicial na Casa Mater Dei, 
fiz a Primeira Profissão Religiosa em 1986, junto com outras 
oito noviças. Com 21 anos fui, como neoprofessa, à Itália onde 
tive a graça do contato com as fontes do Carisma, onde viveu 
Padre João Calábria e nasceu a Obra. Acabado os estudos de 
Teologia, retornei por quatro anos à Delegação Rainha da Paz, 
nas cidades de Farroupilha, Salto (ROU) e Laferrere (Bs. As.), 
para voltar novamente à Itália, em 1997, permanecendo até 
hoje. Nestes anos fiz parte do Conselho Geral da Congregação 
e da comissão pela formação da Obra, fazendo caminho 
junto a tantos Irmãos, Irmãs e leigos calabrianos que amam 
a espiritualidade e desejam aprofundar o conhecimento e a 
vivência do Carisma.

Para mim, ser Pobre Serva é o maior dom que Deus me fez. 
Sinto que cada dia é um novo chamado a renovar o meu sim, 
a confiar na fidelidade de Deus e na sua misericórdia. Com o 
passar dos anos dou-me conta sempre mais de quanto é atual 
o nosso Carisma, do bem que faz às pessoas encontrar na Obra 
um lugar acolhedor, onde podem rezar, ser escutadas e sair 
renovadas na fé e na esperança. E sempre mais compreendo 
quanto é preciosa a vida consagrada na Igreja, na Obra. Ser 
religiosa hoje é testemunhar o primado de Deus na nossa vida, 
e ser as Suas mãos, o Seu olhar, a Sua presença no meio desta 
sociedade que tem sede de encontrar o rosto de Deus Pai e 
fazer experiência do Seu Amor!
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“CARREGO JESUS, 
SOU DISPOSTA 
A MORRER, MAS 
NÃO DEIXO DE AJUDAR 
A QUEM PRECISA”

Acompanhe a entrevista 
com a irmã Teresa Colussi, 
Pobre Serva da Divina 
Providência

A Ponte: Irmã Teresa conte-nos um pouco sobre 
sua família...

Irmã Teresa: Meus pais chamam-se Egídio Antônio Colussi 
e Irene Bruneta Colussi. Nasci no dia 05 de dezembro de 
1942. Éramos quatro filhos, o primeiro morreu e não cheguei 
a conhecê-lo. A tia Umelinda Colussi ajudava minha mãe e 
cuidava de mim enquanto minha mãe ia trabalhar na roça.

Lembro de minha falecida nona Teresa Estrada Colussi, que 
me fez uma enxadinha, com o cabo pequeno, para ir limpar a 
parreira com a nona, que tinha um vestido comprido, parecia 
a mãe do Calábria, idêntica, quando vejo a mãe do Calábria 
me faz lembrar da minha nona. Ela levava um pedacinho de 
pão e de queijo, sentávamo-nos debaixo de uma árvore, eu 
comia e ela não.
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A Ponte: Irmã como foi o chamado vocacional? A família sempre lhe 
apoiou? Houve alguma dificuldade ou barreira para dar a resposta?

Irmã Teresa: Acredito que escolhi ser irmã ainda no seio de minha 
mãe. Quando criança ia para Caravaggio com a mãe na missa. Dizia: 
“quero ser igual às irmãs”, que eram as Irmãs Carlistas. Usavam 
hábito, babador e véu. Mas meu pai preferia me ver morta mais do 
que me ver irmã. Se meus pais fossem vivos eu não seria religiosa. 
Meus pais queriam que eu me casasse e por isso sempre chorava 
e dizia: “quero ser irmã”. Minha mãe dizia: “não se fala mais neste 
assunto, Deus sabe”. Quando meu pai faleceu, cheguei para a mãe 
e disse: “quero ser Irmã!”. Minha mãe respondeu: “você quer me 
deixar assim? Até que eu viva você não pode sair de perto do meu 
coração”. Um dia vieram duas irmãs para me buscar, não eram as 
Irmãs Pobres Servas, mas eu não gostei delas, “com essas irmãs eu 
não vou” – disse para a mãe.

Minha mãe, que já era magrinha, começou a ficar doente, estava 
com câncer. Fiquei um mês no hospital com ela. Minha mãe teve 
que fazer uma cirurgia, era uma cirurgia de risco. Lembro que estava 
em casa, fazendo almoço, quando vieram me chamar, dizendo que 
minha mãe estava no fim. Fui até o hospital, chegando rezei a oração 
do santo Anjo do Senhor e disse para mãe: “vai em paz”, e a mãe 
morreu. 

Um dia antes de morrer, a mãe disse: “eu vou morrer e você vai ficar 
na casa com teus dois irmãos: Jânio e Mario, quando eles casarem 
você vai encontrar seu lugar”, lembro-me disso todos os dias. 

Depois que meus irmãos se casaram fui trabalhar no Seminário 
Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio – Farroupilha/RS. Quem 
me recebeu foi o Padre Caetano, que disse: “entra Irmã”, nunca me 
chamou de Tereza, sempre de Irmã. Era responsável por trabalhar 
na cozinha alimentando 126 pessoas. 

Passando um tempo de experiência, recebi uma ligação com uma 
oferta de trabalho: “Ali onde você está, você só ganha um salário, você 
merece ganhar mais”. Eu disse: “não estou pelo dinheiro, mas estou 
aqui para ver se posso ser Irmã, mas como já tenho idade avançada 
(30 anos na época), não sei se ainda vou poder ser”. Nisso Padre 
Caetano estava escutando. Eu disse: “agora vem as férias e eu vou 
para casa. Em Caxias abre uma Congregação de 10 meninas adultas 
e eu já me escrevi”. Padre Caetano colocou a mão no meu ombro e 
falou: “o que é isso Irmã Teresa? Você pode ser Pobre Serva!” 

Padre Caetano falou com a Madre Gema Tibaldo, e depois a Irmã 
Gemma Consolaro veio me buscar e levou-me para Mater Dei. A partir 
daí entrei com as Irmãs Pobres Servas da Divina Providência na casa 
de formação em Farroupilha/RS. 
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“Jesus é meu amor, eu confio em Ti”. 

“Deus é amor. Deus para mim é tudo, 
sem Ele eu não faço nada”. 

A Ponte: Irmã partilhe conosco alguma lembrança 
significativa de sua missão.

Irmã Teresa: Possuo duas lembranças significativas: uma na 
comunidade Mater Dei, na missão realizada no bairro Industrial 
aonde três vezes na semana, ia a pé, levando roupas e comidas. 
Às vezes tinha um taxista que me oferecia carona, mas um dia 
o mataram. As pessoas diziam para que eu não voltasse mais 
por lá, porque iam me matar. Eu respondi: “carrego Jesus, sou 
disposta a morrer, mas não deixo de ajudar a quem precisa”. 
Nesse tempo também acompanhava 30 famílias com visitas 
da capelinha de Nossa Senhora. Sou Feliz e realizada, posso 
morrer e estou preparada, porque o bem que pude fazer eu fiz 
de coração e sinto que Deus me amou e continua me amando.

A outra lembrança foi em Taquarussu/MS onde visitava as 
famílias nas fazendas e levava a comunhão. Um dia dei tudo 
o que tínhamos na dispensa, depois chegou uma senhora 
chamada Terezinha, que trouxe uma galinha, 3k de costela de 
porco, e 5 kg de arroz, eu tinha dado tudo e a providência veio. 
A missão foi muito bonita e a providência sempre presente.

A Ponte: O que é ser Religiosa Pobre Serva da Divina 
Providência? Qual o sentimento?

Irmã Teresa: Ser disposta a tudo! Ir aonde ninguém quer ir! 
Com sentimento de alegria, de que tudo o que fiz foi por amor, 
e sinto que Deus também me amou. 

Lugares onde a Irmã Teresa 
desempenhou sua missão: 
> Seminário Apostólico 
(Farroupilha/RS);  
> Casa Mater Dei 
(Farroupilha/RS); 
> Taquarussu (MS);
> Anaurilândia (MS); 
> Porto Alegre (RS); 
> Quixadá (CE); 
> Porto Alegre (RS); 
Atualmente na Mater Dei.
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25 ANOS DE CONSAGRAçãO – 
PE. OSVALDO DE OLIVEIRA, PSDP

Minha Família:

Nasci em Umuarama, Paraná, no dia 10 de outubro de 1970. 
Meus pais são Antônio de Oliveira e Odila Simões de Oliveira. Sou 
o último dos três filhos, minha irmã Luci Verônica de Oliveira e 
meu irmão Juraci de Oliveira. Não tive a oportunidade de conviver 
com minha família, particularmente com meus pais. Meu pai 
deixou nossa família quando ainda era muito pequeno e minha 
mãe quando tinha em torno de cinco anos. Desde quando minha 
mãe se encontrava enferma, meus irmãos e eu participávamos 
das atividades do Lar Escola da Criança de Maringá (Instituição 
conduzida pelas Irmãs Murialdinas de São José) como externos. 
Assim que nossa mãe faleceu, eu e meu irmão passamos a ser 
acolhidos em regime de internato. Luci, por sua vez, foi acolhida 
em outra instituição por não haver, na política de acolhimento 
do abrigo, a possibilidade de estarem meninos e meninas juntos. 
Mas com Luci sempre mantive contato. Após alguns anos, quanto 
tinha em torno de sete anos de idade, Juraci foi adotado e, com 
o tempo fomos perdendo o contato e, só fomos nos encontrar no 
dia da minha ordenação Presbiteral aos 31 anos.
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História vocacional:

Quanto à minha história vocacional, posso dizer, com 
toda certeza, que tem traços das escritas de Deus. Ouso 
assumir a mistagogia vocacional de Jeremias: “Antes 
mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci; 
antes que saísses do seio, eu te consagrei” (Jr 1,5). Com o 
passar do tempo fui compreendendo que Deus sempre nos 
acompanha e que Ele é Pai Providente. A semente da minha 
vocação foi lançada ainda com a primeira acolhida de Deus 
no carisma, missão e cuidado das Irmãs Murialdinas. Tão 
cedo aprendi a rezar, a servir no altar, e soube, por elas que 
“Deus nos ama com amor terno, pessoal, misericordioso e 
infinito”. Seria prelúdio do que hoje abraço como missão e 
Carisma na Família Calabriana como Pobre Servo da Divina 
Providência? Afinal, Deus é Pai Providente!

Acredito que Deus me quis e me quer Pobre Servo. Pois 
tive oportunidade de ingresso em outras Congregações 
como Jesuítas (desde muito novo participava de Encontros 
vocacionais em Maringá), como Josefino de Murialdo, 
quando adolescente fiz estágio em novembro de 1983. Como 
pediram para aguardar um pouco mais para ingressar, tive 
a possibilidade de ingressar nos Pobres Servos aos 24 de 
fevereiro de 1984 no Seminário Apostólico Nossa Senhora 
de Caravaggio, em Farroupilha – RS.

Nesta cidade cursei da 6ª à 8ª Série e ingressei no Centro de 
Orientação Vocacional São João Calábria em Porto Alegre, 
no ano de 1988. Cursei o o primeiro ano do 2º Grau no 
Calábria, e continuei os Estudos no Colégio Nossa Senhora 
da Glória. Fiz o Aspirantado em 1992, quando iniciei o 
curso de Filosofia na FAFINC, em Viamão (RS), concluindo 
em 1994. No ano de 1995 ingressei no Noviciado e, em 
1996, fiz minha Primeira Profissão com Josuel dos Santos 
Boaventura (Degaxé) e com Joseval Aragão.

Neste ano de 2021 celebro jubileu de prata como 
consagrado. Ao longo desses anos, embora tenha meus 
limites, Deus tem sido muito bom para comigo. Com Maria 
elevo um Canto de louvor e gratidão, pois “Minha alma 
engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus meu 
Salvador!” (Lc 1,46).
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Missão

A missão do Pobre Servo, independente do lugar ou atividade que 
é enviado, é sobretudo: “A busca do Reino de Deus que se concretiza 
para nós no compromisso de avivar no mundo a fé e a confiança em 
Deus, pai de todos os homens, através do abandono total na sua 
Divina Providência”. Pessoalmente, essa missão e carisma específico 
é muito caro, principalmente porque fui fazendo uma releitura da 
minha história e percebendo o quanto Deus tem sido Pai e sempre 
Pai. Por isso, para mim, testemunhar que Deus é Pai é pedir a graça 
de ter sempre mais um coração de filho e assim, consequentemente, 
testemunhar ao mundo essa realidade.

Procurei viver essa missão nos diversos lugares por onde passei 
nesses 25 anos. Assim que realizei a primeira profissão, como irmão, 
fiquei no Seminário Apostólico, encarregado da assistência de uma 
turma dos seminaristas, da qual alguns são meus coirmãos e isso me 
deixa muito feliz. No ano de 1998, recebi minha segunda obediência: 
fazer comunidade no Centro de Orientação Vocacional Rainha dos 
Apóstolos em Campo Grande – MS, e iniciar o curso de Teologia, que 
conclui em 2001. Neste mesmo ano fui ordenado Diácono no mês 
de agosto e aos quinze dias de dezembro recebi o segundo grau da 
Ordem: o presbiterado. Como Padre, pediram para continuar no COV 
Rainha dos Apóstolos, e agora como coordenador e responsável pela 
formação, onde permaneci até o ano de 2005.

Minha terceira obediência, em 2006, foi retornar ao Seminário 
Apostólico com a missão da coordenação da comunidade e da 
formação. Em 2007 fui destinado a acompanhar os Aspirantes em 
Viamão (RS), iniciando essa missão em 2008. Neste mesmo período 
tive a oportunidade de iniciar a graduação em Psicologia, que concluí 
em 2012. No final deste mesmo ano, recebi nova obediência, agora 
em Feira de Santana, na Bahia, no Centro de Orientação Vocacional 
Mãe de Deus. Como coordenador dessa atividade fiquei de 2013 a 
2016, quando foi pedido para ser Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
das Graças também em Feira de Santana. 

No ano de 2019 fui transferido para Guarabira – PB, e vivi uma bonita 
experiência pastoral junto às crianças e adolescentes em situação 
de risco e vulnerabilidade em nossa atividade chamada: Associação 
Menores com Cristo (AMECC). Esta experiência foi bastante breve, pois 
recebi nova obediência no final do ano de 2020. Desta vez, retornei 
ao Centro de Orientação Vocacional Rainha dos Apóstolos, onde 
atualmente vivo minha consagração e tenho a missão da formação 
dos jovens seminaristas.
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Ser Pobre Servo, uma vocação especial

Cada Congregação tem um carisma e uma missão 
específica. Também eu, como Pobre Servo, sinto-me 
inserido e chamado a uma vocação especial, que, 
como dizia nosso Fundador São João Calábria, Deus 
tem grandes desígnios para a Obra. E confio, Deus 
tem um plano especial para comigo, o qual procuro 
cotidianamente discernir e corresponder. Sinto-me 
feliz e realizado na vocação como consagrado padre. 
Renovo, nesta ocasião de bodas, a minha entrega a 
Deus concretizada no serviço aos últimos, aos mais 
pobres, às pérolas da Obra. Vale a pena ser Pobre 
Servo! Vale a pena ser consagrado! Vale a pena ser 
Calabriano! Se a cada dia pudesse escolher, cada dia 
escolheria sempre: colocar minha vida a serviço do 
Reino de Deus, da Igreja, da Congregação, dos irmãos 
e irmãs como Pobre Servo da Divina Providência.
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Mais do que desejar um feliz Natal, queremos que nesta data tão 
especial para nós, cristãos, possamos olhar com um carinho especial 
para cada menino Jesus que nasce nas esquinas de nossas cidades.

Que nesta ocasião se faça presente o nosso desejo de estender a mão 
e nos colocar no lugar de cada irmão que tem pouco a comemorar.  

Que possamos nos esbanjar da vontade de compartilhar e ter uma 
fartura de amor no coração.  

   
Que as luzes de Natal possam iluminar a parte de nos que ainda se guia 

pelo consumismo desenfreado e faça brilhar a verdadeira mensagem 
de amor que nosso Senhor nos deixou.    

Que possamos seguir os ensinamentos de São João Calabria que 
afirmou que “precisamos Ir aos mais pobres, aos mais humildes, aos 
doentes, aos infelizes, que são tão queridos a Deus e nos quais Jesus 
quer ser representado” .

Com esta mensagem queremos desejar que esta tão bela festa seja 
comemorada em seu real sentido, valorizando a humildade, a fraternidade 
e o amor. 

Um feliz Natal a todos nossos irmãos e irmãs. 
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