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Todo ser humano é vocacionado por Deus a viver uma grande missão e
esta missão se realiza na vivência do mandamento do Mestre Jesus que
nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar o próximo como
a nós mesmos.
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Vocacionad@s ao Amor!

Para Lembrar
Agosto (mês vocacional):
07 – Vocação ao Ministério Ordenado (Diácono, Padre e Bispo)
14 – Vocação Matrimonial (Dia dos Pais)
21 – Vocação à Vida Consagrada (Religiosos/as e Leigos
Consagrados)
28 – Vocação Leiga (Ministérios e serviços na comunidade)
Setembro (mês da bíblia):
30 – Dia da Bíblia
Outubro (mês missionário e do rosário):
05 – Aniversário de nascimento do Pe. José Marchetti
12 – Nossa Senhora Aparecida
25 – 121º Aniversário de Fundação da Congregação das
Missionárias de São Carlos – Scalabrinianas
25 – 2º Aniversário da Beatificação de Madre Assunta Marchetti
30 – Dia Mundial das Missões
Novembro:
04 – São Carlos Borromeo, protetor das Congregações
Scalabrinianas
09 – 19º Aniversário da Beatificação de João Batista Scalabrini
28 – 129º Aniversário de Fundação da Congregação dos
Missionários de São Carlos - Scalabrinianos

Pra Início de Conversa

Comunidade Cristã:
Terreno Fértil Onde Germina a Vocação

Aos estimados leitores e leitoras da Revista
A Caminho, nossa fraterna saudação!
Recordando o Ano da Misericórdia, com
o lema: “Misericordiosos como o Pai” (Lc 6,36),
o Papa Francisco nos convida a experimentar a
alegria de pertencer à Igreja, a verdadeira casa
da misericórdia, o terreno fértil onde a vocação
germina, cresce e produz fruto.
A Igreja, como Reino de Deus tem uma
dimensão vocacional. O chamado de Deus se dá
através da mediação comunitária. Deus nos
chama a fazer parte da Igreja e, depois de um
certo amadurecimento nela, nos dá uma
vocação específica. O caminho vocacional é
feito juntamente com os irmãos e as irmãs que o
Senhor nos dá. Neste sentido, a comunidade
cristã torna-se a casa e a família onde nasce a
vocação e é convidada a estar presente na
germinação, na sua formação e perseverança.
Aquele que consagra a própria vida ao
Senhor, deve estar sempre pronto a servir a Igreja
onde esta tiver necessidade. Os jovens serão
disponíveis a acolher o chamado de seguir Jesus
Cristo e servir os mais necessitados e excluídos se
os ajudamos a descobrir o dom de Deus em suas
vidas e o projeto que Ele tem para cada um,
acompanhando-os e sustentando-os em seu
processo de discernimento vocacional. No mais
íntimo de cada pessoa cristã, ressoa sempre e
novamente aquele “segue-me” de Jesus aos
apóstolos, que mudou para sempre suas vidas.

No empenho comunitário de despertar e
acompanhar os jovens vocacionados, apresentamos-lhe nesta edição da Revista A Caminho,
reflexões, mensagens, entrevistas, dinâmicas,
testemunhos e fotos de nossas atividades
missionárias para que conheças mais o carisma e
a espiritualidade scalabriniana.
Que a beleza da vivência da nossa
vocação, dom gratuito de Deus, confirme nossa
adesão ao seguimento radical a Jesus Cristo
Peregrino e nos faça pessoas felizes que atraiam
novas vocações para o Reino de Deus.
Reze conosco: “Pai de misericórdia, que
destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre
nos sustentais com os dons do vosso Espírito,
concedei-nos comunidades cristãs vivas,
fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida
fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se
consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentaias no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de especial
consagração. Dai sabedoria para o necessário
discernimento vocacional, de modo que, em
tudo, resplandeça a grandeza do vosso amor
misericordioso. Maria, Mãe e educadora de
Jesus, interceda por cada comunidade cristã,
para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo,
seja fonte de vocações autênticas para o serviço
do povo santo de Deus.”
A redação!
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Conhecendo Scalabrini

O Bem-aventurado Scalabrini e os Jovens

Com muita frequência encontramos
artigos falando da dedicação de Scalabrini para
com os migrantes, do empenho dele na promoção da catequese ou ainda das suas devoções
pela Eucaristia, por Maria Santíssima e pelo Cristo
Crucificado, mas dificilmente nos deparamos
com o tema Scalabrini e os jovens. Na verdade,
porém, o tema da juventude nos escritos e,
sobretudo, na prática de vida de Scalabrini é
impressionantemente tratado com muito carinho
e também com certa prioridade.
Scalabrini via o jovem como expressão da
força, da coragem, da jovialidade, da beleza, da
garra e da perseverança. Justamente por isso ele
usava com relativa frequência a palavra jovem
para expressar o valor e o dinamismo: da Igreja,
do amor dos cristãos, da vivência missionária de
seus religiosos. Eis algumas frases que ele costumava dizer: “A Igreja permanece sempre jovem e
sempre bela, como no dia em que nasceu” e
ainda, “O amor é sempre jovem”.
Tratando diretamente com a juventude, no
período de mais de trinta anos, entre 1859 até
1893, quando algumas leis da Itália restringiram e
em seguida proibiram o ensino religioso nas
escolas, Scalabrini foi criativo e encontrou
alternativas para evangelizar os adolescentes e os
jovens. Entre os anos de 1870 e 1876, quando foi
pároco da paróquia de São Bartolomeu, em
Como, fundou um oratório onde os adolescentes
e jovens se encontravam aos finais de semana
para brincar e ao mesmo tempo para receber em
maneira criativa instrução catequética e cristã.

Mais tarde, quando foi nomeado Bispo de
Piacenza, em 1876, Scalabrini promoveu em
modo amplo aquelas iniciativas que quando
padre havia desenvolvido na Paróquia de São
Bartolomeu.
Para motivar os padres de sua diocese a
que se dedicassem com entusiasmo no serviço
aos jovens, Scalabrini assim escreveu: “As crianças
e os jovens tenham o primeiro lugar, no vosso
zelo. Sabeis que são prediletos de Cristo”.
Aconselhando um sacerdote que estava assumindo a Paróquia de São Bartolomeu, onde
Scalabrini havia sido pároco anteriormente,
escreveu: “A assistência aos jovens e aos doentes
são os dois atos de misericórdia mais grandemente apreciados por aquela população, e se puderes,
ao menos no primeiro ano, consagrar-te a isso de
modo todo particular, terás em mãos os corações
de todos”. Priorizando o serviço com a juventude,
Scalabrini motivou para
que as paróquias
“O amor é
sempre jovem!” instituíssem a sessão
jovem nos comitês
paroquiais. Em termos
atuais ele estava solicitando a formação de uma
pastoral da juventude dentro dos conselhos
pastorais.
Scalabrini foi um santo maravilhosamente
extraordinário e criativo. Ele continua nos
inspirando e ensinando tantas coisas, aqui em
especial a alegria e a vitalidade de ser jovem e de
trabalhar na evangelização dos jovens, como ele
mesmo afirmou muitas vezes: “Eduquemos,
eduquemos! Com a educação cristã nós podemos
tudo. Sem essa todo o resto o que vale?”
Para refletir:
1. Você participa de algum grupo de jovens? O
que significa para você ser membro de um grupo
de jovens?
2. Conhecendo o carinho de Scalabrini pelos
jovens, o que você pode fazer pela causa da
juventude?
Pe. Joel Ferrari, cs
Guaporé, RS
ferrarijoel@hotmail.com
Maio / Agosto - 2016
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Espiritualidade Scalabriniana

Vida Humana em Plenitude:
O Centro da Espiritualidade Scalabriniana
Ao sair de seu país de origem, o migrante
não leva consigo apenas seus bens materiais. Em
sua bagagem, ele carrega principalmente sua
cultura, seus costumes e, sobretudo, sua religião.
Na dinâmica da mobilidade humana é cada vez
maior o número de migrantes pertencentes ao
islamismo e às tradicionais religiões africanas.
Diante desse complexo panorama que se abre à
Igreja e de maneira especial, à missão scalabriniana
em todo o mundo, como podemos conceber e
praticar uma espiritualidade que atenda aos
anseios e as necessidades de tantos povos que
buscam melhores condições para suas vidas?
A tarefa não é simples, e exige de nós um
trabalho em conjunto. Acredito que um primeiro
passo seria voltar nosso olhar para dentro de nossa
Congregação Missionária, onde podemos perceber, ao longo desses últimos anos, um significativo
aumento de vocações provenientes da África e,
principalmente, da Ásia. Na etapa formativa dos
estudos teológicos, por exemplo, a comunidade de
religiosos é composta em sua maioria por estudantes asiáticos. São católicos, é óbvio, mas trazem
consigo traços de uma cultura influenciada pela
presença de outras religiões (budismo, islamismo,
religiões tribais, etc.).
Dessa forma, torna-se cada vez mais latente
a necessidade de se aprofundar e de se promover
um diálogo que englobe as múltiplas dimensões da
formação e sua estreita relação com a realidade
migratória que se apresenta aos nossos olhos. A
Doutrina Social da Igreja nos diz que a promoção
da vida humana
deve estar no centro Somos convidados a
partilhar com o
de nossa missão
migrante sua camievangelizadora.
nhada.
Promover a
vida humana à luz
do Evangelho nada mais é do que trabalhar pelo
desenvolvimento integral do ser humano. E nesse
sentido, torna-se indispensável o auxílio e o
empenho de diferentes setores da sociedade:
instituições de ensino, diferentes setores da
política, programas de serviço social, área da
saúde, etc. Assim sendo, ofereço algumas sugestões
daquilo que considero como aspectos importantes

para uma espiritualidade scalabriniana que esteja
em sintonia com a atual realidade migratória:
a) Uma teologia da escuta: Antes de chegarmos
com discursos ou ideias “prontas”, é indispensável
ouvirmos aquilo que o migrante tem a nos dizer, ou
seja, a sua história, seus desejos, dificuldades e
anseios;
b) A misericórdia: O Papa Francisco nos diz que a
misericórdia não deve ser um mero sentimento,
mas sobretudo algo que constitua, isto é, que faça
parte da nossa vida, de nossas atitudes, de nossa
espiritualidade;
c) O “caminhar juntos”: A exemplo de Jesus e os
discípulos de Emaús, somos convidados a partilhar
com o migrante sua caminhada, suas dores e
alegrias, ser “migrante com os migrantes”.
Essas são apenas algumas ideias, mas o
fundamental é que nós, missionários scalabrinianos
“com e para os migrantes”, sejamos capazes de
priorizar em nossa espiritualidade a centralidade
que possui a vida humana, e em nosso caso, a vida
do migrante e de sua família, sua cultura, seus
costumes, sua religião.
Para refletir:
1. O que você entende por espiritualidade?
2. Como você vive a sua espiritualidade com os
outros, os diferentes, os migrantes?
Rafael Adriano da Silva, cs
São Paulo, SP
radriano1980@gmail.com
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Testemunho de Vida

Irmã Ergentina Arcari, mscs
Uma educadora atenta, solícita e prestativa em tudo!
Irmã Ergentina
Arcari nasceu no dia 31 de
janeiro de 1929 em
Encantado, RS. Foi
chamada por Deus à Vida
Consagrada, como Irmã
Missionária de São Carlos
Borromeo Scalabriniana,
iniciando sua caminhada
vocacional e de formação
em 1946, no Colégio
Medianeira em Bento
Gonçalves, RS.
Ao longo dos seus 67 anos como Irmã
Missionária Scalabriniana foi incansável em sua
doação e sua vida, quase na totalidade, dedicou-a
a educação em diversos colégios. Ao mesmo
tempo, por inúmeras vezes, ela foi responsável pela
formação de novas missionárias. Educadora e
formadora foram os dois canais por onde ela
extravasou todo seu amor e dedicação. Foi uma
grande educadora e podemos dizer que seguiu os
passos do Mestre Jesus. Junto aos alunos e professores ela foi um exemplo de vida. Cativava os alunos
com carinho, com palavras de encorajamento,
com bons conselhos. Para as crianças ela era uma
mãe. Sempre foi muito atenta a todas as necessidades das pessoas, das irmãs, na comunidade, solícita
e prestativa em tudo. Como formadora, as jovens
que estiveram sob seus cuidados e que hoje são
irmãs, afirmam que ela era exigente, atenta a tudo,
mas tratava a todas com o carinho e a ternura de
uma mãe.
Ir. Ergentina sempre trabalhou nas escolas:
Colégio Scalabrini, Guaporé (1947); Colégio
Medianeira, Bento Gonçalves (1948); Colégio São
Carlos, Caxias do Sul (1949 – 1958); Instituto Nossa
Senhora de Caravaggio, Caravaggio (1959 – 1961);
Colégio São Luís, Casca (1962 – 1963); Colégio
Sagrado Coração de Jesus, Nova Bréscia (1964);
Comunidade Nossa Senhora do Rosário, Serafina
Corrêa (1965 – 1968); Colégio Santa Teresinha,
Anta Gorda (1969 – 1991); Colégio São José, Roca
Sales (1992 – março de 2009); Colégio Santa
Teresinha, Anta Gorda, RS (1/3/2009 - 2015). E a
partir de fevereiro de 2015 esteve na comunidade
do Instituto Cristo Rei, em Passo Fundo, RS, para

tratamento de saúde até que Deus a chamou para
junto de si em 17 de janeiro de 2016.
Ir. Ergentina nos deixou um grande testemunho de entrega incondicional de sua vida a Deus.
Era devota da Bem-aventurada Assunta Marchetti e
incutiu esta devoção em todos os alunos junto aos
quais atuou.
Foi uma mulher de fé profunda. Enfrentou a
doença com serenidade, paz e confiança. Falava da
morte como se ela fosse fazer uma viagem, ou
visitar a família, os amigos e que logo voltaria.
Falava desta passagem para a vida eterna com uma
normalidade surpreendente.
Ela estava preparada para a sua última
viagem, para Deus, para os braços d'Aquele que
tanto amou e serviu. Ela mesma dizia que nestes
últimos meses gostava de ficar na capela sozinha,
diante do Santíssimo e a Ele pedia a graça da cura:
Afirmava: “Antes eu pedia a Madre Assunta, agora
vou direto à Fonte,
Cativava os alunos agora é contigo”.
com carinho, com
Recordamos
palavras de encora- ainda a sua atenção
jamento, com bons materna, o seu sorriso,
que irradiava luz,
conselhos.
serenidade e beleza,
expressões que sempre
acompanharam o seu itinerário espiritual, mesmo
durante o período da doença. A sua presença
continuará viva entre nós. “Aqueles que nos
deixaram não são pessoas ausentes, apenas são
invisíveis: eles tem seus olhos repletos de glória,
voltados para os nossos cheios de lágrimas” (S.
Agostinho). E assim foi Ir. Ergentina, uma pessoa de
Deus.
Para refletir:
1. O que mais lhe chamou atenção do testemunho
de vida de Ir. Ergentina?
2. Como Ir. Ergentina viveu a misericórdia, a
acolhida e a fé em sua vida e missão?
Ir. Maria Zoleide Scariot, mscs
Assunção, Paraguai
zoleidescariot@yahoo.com.br
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Entrevistas

Nguyen Van Hoach, CS
Nome e origem: Meu nome é Nguyen Van
Hoach, cs. Meu nome de batizado como cristão
é Pedro. Nasci no dia 10 de janeiro de 1989 em
uma pequena cidade chamada Soc Trang (Caixa
de Arroz), no Vietnã.
Família: Minha família é muito simples, sou o
caçula de nove irmãos. O nome do meu pai é
Nguyen Van Han, faleceu em 2007 e da minha
mãe Nguyen Thi Bien.
Vida de Seminário: Entrei no seminário scalabriniano no ano de 2007. Cursei filosofia no Vietnã.
Nas Filipinas estudei inglês, realizei etapas do
postulado e noviciado. Fiz minha primeira profissão religiosa no dia 8 de Abril 2014. Em Julho
de 2014 fui destinado ao Seminário Internacional São João XXIII, em São Paulo, Brasil, para
estudar a teologia.
Etapa da formação: Agora estou morando no
Seminário Internacional São João XXIII, estudando português e cursando o segundo ano de Teologia no Instituto São Paulo de Estudos Superiores.
Experiência Pastoral: Desde que ingressei no
seminário tive a graça de acompanhar a juventude. Durante os dois anos que cursei a filosofia
pude ajudar dois grupos de jovens em Ho Chi
Minh, Vietnã. A partir de novembro de 2012,
tive a oportunidade de fazer uma bela experiência junto com os jovens nas Filipinas, onde eu
aprendi o inglês e a cultura filipina. Atualmente,
aqui no Brasil, estou auxiliando na Pastoral Vocacional e na Juventude Scalabriniana (JUVES).
Estas experiências me ajudaram e continuam
inspirando-me para seguir a caminhada.
Ser Missionário Scalabriniano: Ser migrantes
com os migrantes. Pois deixei minha pátria,
minha cultura, minha família para o bem dos
migrantes. Sinto o que é ficar longe das minhas
raízes em busca de algo melhor para a minha
vida.

jam firmes e corajosos, não tenham medo e não
se acovardem, porque o Senhor seu Deus está
com vocês” (Josué 1, 9). Quando uma pessoa
atende ao chamado de Deus e vive sua vocação
com dedicação é inundada pelo amor e pela
felicidade. Somente Deus sabe de que maneira
alcançaremos nossa felicidade, e quando Ele nos
chama é para sermos felizes. São Pedro, certa
vez, disse a Jesus que ele e os demais apóstolos
haviam deixado tudo para trás para segui-lo, e
Jesus lhe respondeu que, por tê-los seguido,
receberiam cem vezes mais o que tivessem perdido. Portanto, não precisamos ter medo de
seguir o chamado de Deus, pois Ele é a fonte da
nossa verdadeira felicidade.

Mensagem aos Jovens: Queridos jovens, “seMaio / Agosto - 2016
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Entrevistas

Karina Willers Becker

Nome: Karina Willers Becker
Nascimento: Em 10 de julho de 1998, na
cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do
Sul, Brasil.
Minha família: Sou filha única de Cenilda
Teresinha Willers Becker e Protásio Tarcisio
Willers. Tenho 10 tios da parte de minha mãe e
mais 13 tios da parte de meu pai.
Minha vocação: Sempre senti em meu
coração uma curiosidade para com a vida
religiosa. Em 2014 fiz meu primeiro encontro
vocacional, no Instituto São Carlos em Passo
Fundo, RS. Nesses dois anos que se passaram
entre meu primeiro encontro vocacional e
meu ingresso na congregação, fui
amadurecendo, fui pensando com mais
seriedade nessa ideia e dessa forma ela se
tornou mais concreta. Estou há cinco meses
fazendo a experiência formativa na
Comunidade Scalabriniana de Canoas, RS está
sendo muito bom para mim, vejo meus
horizontes se abrindo e a cada dia me vejo
crescendo mais na fé.
Scalabrini: Um homem sempre a frente do
seu tempo. Grande exemplo de bispo,
sobretudo, de pessoa. Teve a sensibilidade de
ver a necessidade de seu povo, fez tudo que
estava ao seu alcance para ajudá-los. Por vezes
precisou ter atitudes incompreendidas por

alguns, mas mesmo em meio às dificuldades
não desistiu de seus sonhos. Sua forma de
anunciar o evangelho assim como seu
diferencial de ideias bem definidas, é uma
inspiração para mim.
M a d r e A s s u n t a : Te n h o u m a g r a n d e
admiração por sua pessoa, a vejo como um
exemplo a ser seguido. Uma grande mulher
que soube ouvir os desígnios do Senhor. Em
todos os momentos de sua vida sempre esteve
atenta aos chamados de Deus e também de
seu povo. Não importava as dificuldades que
passava, ela confiava em Deus. "Tudo está
bem, mesmo aquilo que não compreendo".
Migrantes: A migração é cada vez mais
presente e gritante no mundo. De alguma
forma toda pessoa já migrou, alguns para perto
e outros para mais longe, e todo migrante
requer uma atenção, pois está num momento
de fragilidade. Dizia Scalabrini: "Somos todos
peregrinos nessa terra, se assim não fosse não
teria sentido acreditar na terra futura, o céu."
Ser Jovem: Acho que tem mais a ver com
espírito do que idade. Mas sem duvida a
juventude de hoje precisa lidar com muitas
coisas complicadas, existem mil e uma opções
que o mundo oferece, por esse motivo
precisamos ter os olhos voltados para Nosso
Senhor Jesus Cristo para não acabarmos
escolhendo o caminho errado.
Um Sonho: Fazer um bom discernimento
vocacional para ter a certeza de estar fazendo
a vontade de Deus.
Mensagem para os Jovens: Não tenham
medo de seguir seus sonhos, de arriscar.
Tenham a certeza que Deus nunca nos
abandona, Ele não nos chama para
caminharmos sozinhas, Ele caminha conosco.
Como disse o Papa Francisco: "Bote fé, bote
esperança, bote amor, bote Cristo na sua vida”.
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Falando de Migração

Acolher no Migrante e Refugiado,
Deus em Pessoa

Moçambique, como muitos países do
Continente Africano se caracteriza por intensa
mobilidade humana devido a sua localização
geográfica fazendo fronteira com seis países,
possibilitando assim um intenso movimento
migratório que comporta algumas facetas
principais: emigração, imigração e deslocamento
interno.
É neste contexto que se encontra em
Moçambique aproximadamente de 20 mil
refugiados e requerentes de asilo. Outro grupo é
caracterizado particularmente por moçambicanos que em busca de melhores condições de vida
e novas oportunidades, atravessam a fronteira via
Ressano Garcia para chegar à África Sul. Os que
ingressam ao país de forma regular partilham
histórias de sucesso, já os que optam por transpor
as fronteiras de maneira irregular, correm perigos
ao longo da travessia e durante o tempo de
permanência naquele país. Semanalmente as
autoridades sul-africanas repatriam aproximadamente 500 moçambicanos que chegam em
condições desumanas, com sérios problemas de
saúde, seus rostos desfigurados e doentes,
necessitando de todo tipo de ajuda. Estes buscam
novamente a forma para regressarem e são
explorados pela polícia e outros facilitadores. O
motivo principal é a situação de extrema pobreza
e vulnerabilidade que vivem suas famílias e falta
de perspectiva para o futuro. Nesta região
fronteiriça circulam meninos, meninas vendedores ambulantes ou empregadas domésticas assim
como crianças desacompanhadas, vítimas de

tráfico humano, de órgãos ou partes do corpo,
crime que está tomando dimensões assustadoras
em Moçambique e toda a região da África Austral.
Nos últimos 10 anos, Moçambique tem
recebido migrantes de diversos países e continentes, um dos principais problemas é a falta de
documentação, a maioria destes migrantes
econômicos anseiam chegar à África do Sul
transitando por Moçambique devido a fragilidade
nas fronteiras, outros permanecem no país
atraídos pelos minérios e pedras preciosas.
Atualmente, devido a tensão politico
militar que se vive no país de modo particular na
região central, mais de 10 mil moçambicanos
buscam refúgio no Malawi e outros que tentam
regressar e refazer suas vidas em seus locais de
origem.
Neste movimento migratório os missionários e as missionárias scalabrinianas se esforçam
para ser uma presença profética, defender os
direitos dos migrantes e lutar pela dignidade
humana. Os gritos dos migrantes e refugiados
continuam a fazer eco em nossos corações; é
preciso alargar nossa tenda, levantar os olhos e
com olhar fixo em
Os gritos dos migrantes Jesus nos aproximar
e refugiados continuam cada vez mais destas
a fazer eco em nossos realidades, seguindo
corações.
o legado do
Fundador o Bemaventurado Scalabrini, tornando ação concreta a
mensagem do Santo Padre, que nos encoraja a
“acolher em cada irmão migrante e refugiado
Deus em pessoa”.
Para refletir:
1. Diante do atual contexto migratório, qual é a
sua resposta ao convite do Senhor e das necessidades de nossos irmãos migrantes e refugiados?
2. Que ações concretas podemos fazer para
ajudá-los ?
Ir. Marines Biasibetti, mscs
Maputo, Moçambique
marinesbiasibetti@hotmail.com
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Página Vocacional

Chamados Pelo Amor e ao Amor

O discípulo João diz: “Considerai com
que amor nos amou o Pai, para que sejamos
chamados filhos de Deus. E nós o somos de
fato” (1Jo 3,1).
Somos chamados ao amor e pelo amor.
Deus que nos chamou a viver, nos chama
continuamente ao serviço de sua messe, de
sua Palavra, de seu amor à humanidade.
Quantas vezes em nosso cotidiano esquecemos que o amor divino nos acompanha, nos
envia e nos encoraja no enfrentamento dos
desafios da vida?
Ser chamado por Deus é ser enviado por
Ele a anunciar ao mundo seu amor.
Infelizmente a sociedade atual nem sempre se
dispõe a ouvir esta mensagem. Percebemos
pessoas distraídas, conectadas em outras
realidades e preocupações que escapam da
centralidade do amor do Pai.
Esta distração sentida na sociedade
pode também fazer parte de nossa vida.
Continuamente ouvimos expressões como
“não tenho tempo”... “estou na correria”. Mas
na verdade arranja-se tempo para tudo, para
os amigos, para a família, para os estudos, para
as atividades manuais, para o lazer, para o
esporte, para a televisão, para o facebook,
para o whatsApp, para o skype. E o tempo para
Deus? E o tempo para o cultivo deste relacionamento de amor com Aquele que nos ama
mais que tudo?
Será na busca por este contato que

descobriremos o sentido para a vida, o chamado e a missão reservada para nós. Sem a
oração, sem a sintonia com o amor de Deus
não conseguiremos discernir o que Ele quer de
nós.
O chamado a vida se complementa
neste chamado ao serviço da Igreja. Jovem não
tenha medo de dizer sim. Não se acomode
com suas coisas, com suas preocupações
diárias, sonhe, projete, pense, imagine e se
lance. A vida mesma vai cobrando de nós
respostas. A vida mesma vai enviando-nos à
realidades que desconhecemos e a desafios
que não esperamos.
A Bíblia nos mostra que Deus não
abandona os escolhidos. Os anima, os fortalece, os encoraja e os acompanha com amor. A
confiança de Deus é nossa garantia de que o
que fizermos com amor produzirá também
amor.
Se não nos sentimos preparados para o
desafio que Deus nos propõe no momento
que nos chama, não esqueçamos que Ele vai
nos capacitando e acompanhando. Por isso
que ao enviar seus
O que fizermos com discípulos antes de
amor produzirá
subir aos céus, Jesus
também amor.
os encoraja dizendo “Eis que estarei
convosco todos os dias ate o fim do mundo”
(Mt 28,20).
Para refletir:
1. No seu dia a dia você consegue sentir e
expressar o amor que Deus tem por ti?
2. O que te impede a dizer teu sim ao projeto
que Deus reserva pra você?
Pe. Ricardo José Guesser, cs
Passo Fundo, RS
guesserricardo@hotmail.com
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Juventude

Jornada Mundial da Juventude
A história da Jornada Mundial da
Juventude nasce com a preocupação do Papa
São João Paulo II em relação aos jovens,
expressada desde os primeiros momentos de
seu pontificado. Assim como durante o início
de seu pontificado, ele disse aos jovens “vocês
são o futuro do mundo, vós sois a esperança da
Igreja, vocês são a minha esperança”, o Papa
foi dando outros sinais de cuidado para com a
juventude e vários eventos, entre eles o convite
que chamou os jovens a Roma, em 1985, para
um encontro, por ocasião do Ano
Internacional da Juventude, instituído pela
Organização das Nações Unidas, inspiraram o
Santo Padre a se envolver em encontros
regulares com os jovens.
Desta forma, mesmo que com dimensão
diocesana, foi a partir do encontro ocorrido em
Roma, no ano 1986, que o caminho da
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) começou
oficialmente.
A segunda JMJ celebrada em 1987, em
Buenos Aires na Argentina, inaugurava assim
de fato a mundialização do encontro, proporcionando a participação de mais de um milhão
de jovens, oriundos em grande parte da
América Latina.
Depois desta foram outras várias edições
internacionais realizadas em diversos países
até chegar a vez
“Bem-aventurados os
do Brasil. Esta
misericordiosos,
última edição
porque
eles alcançarão
realizada em
misericórdia”.
julho de 2013,
no Rio de
Janeiro foi a primeira com a participação do
Papa Francisco e marcou também sua primeira
viagem internacional como pontífice. O
evento que reuniu aproximadamente 4
milhões de fiéis, considerado o maior evento
cristão vivenciado até hoje no país, teve por
tema “Ide e fazei discípulos entre todas as
nações” (Mt 28,19).
Neste ano de 2016 a JMJ acontece na

Cracóvia, no mês de julho, e o tema escolhido
é: “Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7).
Desta forma sublinha-se a importância das
Bem-aventuranças, que são o coração do
ensinamento de Jesus Cristo.
A escolha de Cracóvia como lugar de
celebração deste encontro mundial dos jovens,
junto com o tema do mesmo, conduz-nos à
centelha da misericórdia que, desde que Jesus
Misericordioso revelou-se à Santa Irmã
Faustina, irradia-se a toda a Igreja desde
Łagiewniki, um dos bairros de Cracóvia. De
fato Cracóvia é conhecida no mundo como o
centro da devoção à Divina Misericórdia. Os
jovens peregrinos que estarão na Polônia vão
ter a oportunidade de visitar o lugar das
revelações, a tumba de Santa Faustina
Kowalska e o santuário, lugar no qual São João
Pa u l o I I c o n f i o u o m u n d o à D i v i n a
Misericórdia. Portanto é uma grande oportunidade que a Igreja e os jovens especialmente
têm para aprofundar ainda mais na celebração
do Ano Santo da Misericórdia.
Para refletir:
1. Como será celebrada a JMJ/2016 na sua
paróquia, comunidade ou grupo de jovens?
2. Como a juventude pode ser o rosto misericordioso de Jesus no mundo hoje?
Pe. Alexandre De Nardi Biolchi, cs
Passo Fundo, RS
alebiolchi@yahoo.com.ar
Maio / Agosto - 2016
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Atualidade

A Escravidão pelo Prazer

“Um estado totalitário verdadeiramente
'eficiente' será aquele em que o todo-poderoso comitê
executivo dos chefes políticos e o seu exército de
diretores terá o controle de uma população de escravos
que será inútil constranger, pois todos eles terão amor à
sua servidão”.
O trecho acima foi extraído do livro “Admirável
Mundo Novo”, do autor Aldous Huxley, no qual este
descreve uma sociedade do futuro que perdeu muito da
essência do ser humano; uma sociedade na qual foi
extirpada dos homens toda sua capacidade de autotranscendência; uma sociedade que foi tirada dos
caminhos de Deus.
A sociedade de Admirável Mundo Novo é
escravizada por um sistema de governo muito peculiar.
Normalmente, quando pensamos em escravidão,
imaginamos chicotes, correntes, grades, violência.
Porém, na sociedade distópica de Huxley, a escravidão é
mantida por outro meio: através do prazer. Percebe,
leitor, que este ponto é realmente muito interessante,
apesar de aparentar algo contraditório: é a pequena
dosagem de prazer artificial, imediato e constante que
aliena aqueles indivíduos e forma um exército de
escravos curvados a vontade de seu líder incontestável. É
a pior das escravidões: a escravidão que é amada pelo
próprio escravo.
Você, neste ponto, deve estar refletindo sobre
como é triste tal sociedade, em que os homens
escolhem a escravidão ao invés da liberdade. Bem, aqui
vem a péssima notícia: muitos aspectos daquela
sociedade se encontram, hoje, presentes na nossa
sociedade real. Perceba: celular, televisão, youtube,
facebook, games, shopping centers, etc. A fábrica dos
pequenos prazeres imediatistas que alienam o homem,
tudo ao teu dispor, pronta pra te devorar e te distanciar
do teu “eu” mais profundo e da tua verdadeira liberdade. Assim, torna-te escravo, esquecendo o sentido de
tua vida e vivendo de forma quase que vegetativa.

Sim, amigo: isto é escravidão. Escravidão dos
jovens, que passam os dias com os olhos perdidos
naquele pequeno aparelho retangular luminoso e
esquecem de trocar duas palavras com seus pais;
escravidão dos pais, que esquecem de rezar o terço em
família para assistir a novela sensação do momento;
escravidão do consumidor, que gasta suas economias
em objetos fúteis e desnecessários, simplesmente pela
gana de gastar; escravidão do solitário, que possui
quinhentos amigos virtuais, mas nenhum com quem
comungar a sua vida real. Escravidão do homem, que
perdeu o sentido da vida, que perdeu o sentido de Deus,
a troco de migalhas que lhe são atiradas por uma elite
que se interessa por sua alienação.
Não se trata aqui de retirar todo o valor dos
avanços tecnológicos, mas ordená-los para o que
realmente importa: nossa felicidade. E como alcançar
nossa felicidade? Simples: quando o doutor da Lei
pergunta a Cristo como conseguir a vida eterna em outra
linguagem, como conseguir a felicidade?, o Mestre
responde: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o
próximo como a ti mesmo.
Utilizemos, então, todas estas tecnologias, que
são bons frutos do engenho humano, de forma a realizar
estes dois valores: o amor a Deus e ao amor ao próximo.
Façamos uso destes
instrumentos, não para
A pior das escravi- nos afastar, mas para nos
aproximar de um ideal de
dões é a escravidão que é amada vida cristã livre, pleno e
virtuoso. Não sirvamos à
pelo próprio
tecnologia, mas sirvamoescravo.
nos da tecnologia!
Mantenhamos Cristo no
centro! E todos os bens
deste mundo nos favorecerão e serão causa de mais
liberdade e de felicidade; nunca de perdição, nunca de
sofrimento, nunca de pecado.
Para refletir:
1. Qual é o teu relacionamento com os meios tecnológicos (celular e afins) no cotidiano: você domina a
tecnologia ou é a tecnologia que te domina?
2. Consegues iniciar e manter uma conversa olho no
olho com seus pais, amigos ou mesmo pessoas novas?
Ou apenas o fazes nas redes sociais, onde é mais fácil se
desligar sem constrangimentos?
Jonas Luís Rockenbach
Jundiaí, SP
jonasbeck5@hotmail.com
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Descobrindo Caminhos

Animação vocacional nas escolas e comunidades

São José do Ouro, RS.

Colégio Santa Teresinha,
Anta Gorda, RS.

Comunidade Nossa
Senhora do Rosário,
São José do Ouro, RS.

Celebração vocacional
comunidade Nossa
Senhora da Saúde,
São José do Ouro, RS.
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Descobrindo Caminhos

Animação vocacional nas escolas e comunidades

Trabalho
vocacional no
Colégio Nacional
de Naranjal,
Paraguai.

Animação
vocacional no
Colégio São José,
Roca Sales, RS.
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Descobrindo Caminhos

Encontros vocacionais

Encontro com jovens vocacionados para o discernimento vocacional, São Paulo, SP.

Encontro “Vinde e Vede” na Comunidade Jesús Misionero em Santa Rita, Paraguai.
Maio / Agosto - 2016
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Descobrindo Caminhos

Encontros vocacionais

Encontro “Vinde e Vede”
no Instituto São Carlos,
Passo Fundo, RS.

Encontro de
orientação
vocacional em
Assunção,
Paraguai.
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Descobrindo Caminhos

Visitas às Vocacionadas

Visita das animadoras vocacionais à vocacionada em Los Cedrales, Paraguai.

Visita às vocacionadas no Colégio Alfredo Gavioli, Ronda Alta, RS.
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Descobrindo Caminhos

Visitas às Vocacionadas

Visita às vocacionadas no
Colégio Paulo A. Schramm,
Rondinha, RS.

Visita às vocacionadas
na Escola Milton Alves
de Souza, Sarandi, RS.

Visita às vocacionadas
no Colégio Olímpio
Garibaldi Villarinho,
Sagrada Família, RS.
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Descobrindo Caminhos

Catequizandos e catequistas

Jornada vocacional com
catequizandos, acólitos e
coroinhas da Igreja Matriz
São José, Ribeirão Pires, SP.

Oficina vocacional com
catequizandos, Igreja Matriz São José,
Ribeirão Pires, SP.

Apresentação de atividade de
catequizandos, Igreja Matriz São
José, Ribeirão Pires, SP.
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Descobrindo Caminhos

Catequizandos e catequistas

Atividades com catequizandos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Jundiaí, SP.

Animação vocacional com catequizandos, Santa Rita, Paraguai.
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Descobrindo Caminhos

Formação para jovens

Celebração de Páscoa no
Colégio Santa Terezinha,
Anta Gorda, RS.

Momento do Lava-pés na
celebração de Páscoa no
Colégio Santa Terezinha,
Anta Gorda, RS.

Encontro com os
jovens do Curso
de Liderança
Juvenil (CLJ) da
Paróquia de São
José do Ouro, RS.
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Descobrindo Caminhos

Formação para jovens

Encontro de
formação e
fortalecimento
da Juventude
Scalabriniana
(JuveS),
Guaporé, RS.

7º Encontro
internacional da
Juventude
Scalabriniana (JuveS),
Serafina Corrêa, RS.

Formação para jovens
vocacionadas,
Assunção, Paraguai.
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Descobrindo Caminhos

Coroinhas e acólitos
No mês de abril foi realizado, na Paróquia São Pedro de Encantado, RS, o 12º Encontro
Interparoquial de Coroinhas e Acólitos Scalabrinianos. Eis alguns momentos do encontro:

Brincadeiras e
animação

Apresentação
dos grupos

Celebração
eucarística

Todos os
participantes

Maio / Agosto - 2016
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Jovens a Caminhos

Formandos e formandas

Celebração de ingresso ao
noviciado dos jovens
Rosalino, Néfer, Estevão,
Fabio e Danilo, Guaporé, RS.

Seminaristas em missão,
visita à família, Boa
Esperança, MG.

Seminaristas
propedeutas com
acólitos da Paróquia
Santa Rita, Boa
Esperança, MG.
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Jovens a Caminhos

Formandos e formandas

Religioso Eduardo, estudante
de teologia em Manila, em
visita aos seminaristas do
Seminário São Joaquim,
Jundiaí, SP.
Padre Paulo Prigol,
missionário na Ásia,
partilha experiência
missionária com os
seminaristas, Jundiaí, SP.

Seminaristas do
propedêutico, na
Romaria Scalabriniana
com o Bispo Dom
Adilson P. Busin,
Aparecida, SP.
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Jovens a Caminhos

Formandos e formandas

Visita das formandas e
irmã responsável à
comunidade madrinha,
São Luis, de Casca, RS.

Durante a Semana do
Migrante, formadora e
formanda visitando
famílias de migrantes em
Santa Rita, Paraguai.

Encontro com
vocacionadas e formandas
no Instituto São Carlos,
Passo Fundo, RS.
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Nosso Jeito de Ser

Encontros de Formação

Assembleia dos missionários
scalabrinianos que trabalham na região
sul-americana, Guaporé, RS.
Reunião da Equipe
formativa, comunidade
Belém, Porto Alegre, RS.

Encontro de formação para as
irmãs animadoras vocacionais
das comunidades, em Passo

Encontro Regional
em Ciudad Del Este,
Paraguai.
Maio / Agosto - 2016
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Nosso Jeito de Ser

Encontros de Formação

Encontro Regional em
Passo Fundo, RS.

Encontro da Equipe de
Animadores Vocacionais,
Arquidiocese de Passo
Fundo, RS.

Encontro Regional em
Porto Alegre, RS.

Encontro Regional em
Rio Grande, RS.
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Nosso Jeito de Ser

Profissões Religiosas, Ordenações e Jubileus

Primeira Profissão
Religiosa dos jovens
Gabriel, Jonathan,
Reagan, Rivaldário e
Sales, Guaporé, RS.

Dom Adilson Busin, cs, com
seus pais e irmãos no dia de
sua Ordenação Episcopal,
Sarandi, RS.

Ordenação diaconal do
religioso Julián Zapata
Betancur, cs, Ribeirão
Pires, SP.
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Nosso Jeito de Ser

Profissões Religiosas, Ordenações e Jubileus

Missionários
scalabrinianos acolhem
o Diácono Julián
Zapata, cs, Ribeirão
Pires, SP.

Encontro e celebração
das Irmãs Jubilandas
em Caxias do Sul, RS.
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Nosso Jeito de Ser

Atividades missionárias
No mês de abril foi realizada, na Paróquia São Francisco de Assis de Novo Oriente, CE, uma
Semana Vocacional Missionária:

Atividades nas
escolas

Visitas às famílias

Celebrações nas
comunidades

Encontro da
juventude
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Nosso Jeito de Ser

Atividades missionárias
No mês de junho foi realizada, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Itaipulândia,
PR, uma Semana Vocacional Missionária:

Celebração nas
comunidades

Atividades nas
escolas

Encontro de casais

Encontro com coroinhas
e crismandos
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Nosso Jeito de Ser

Atividades missionárias

Celebração da missa
com marinheiros
dentro de um navio,
Rio Grande, RS.

II Romaria da Família
Scalabriniana ao Santuário
de Nossa Senhora do
Caravaggio, Farroupilha, RS.

Missionárias de São
Carlos – Scalabrinianas
na Romaria
Scalabriniana,
Aparecida, SP.
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Nosso Jeito de Ser

Atividades missionárias

Padres missionários
scalabrinianos na
Romaria Scalabriniana,
Aparecida, SP.

Missionários dando apoio
e acompanhamento
espiritual aos
caminhoneiros,
ECOPATIO, Cubatão, SP.

Equipe da Pastoral do
Caminhoneiro na
Diocese de Santos, SP.
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Nosso Jeito de Ser

Atividades missionárias

Missão scalabriniana
junto aos
caminhoneiros no
porto de Santos, SP.

Celebração Eucarística
com as mulheres
migrantes do Hogar
Santa Librada, por
ocasião do dia do Festa
do Bem-aventurado
João Batista Scalabrini,
Assunção, Paraguai.

Celebração do
Dia do
Migrante no
Santuário
Basílica de
Caacupé,
Paraguai.
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Partilhando a Missão

PASTORAL DOS CAMINHONEIROS

No livro "Vida de Caminhoneiro" o autor
Jean Carlos de Andrade, diz que o caminhoneiro
é um sujeito engraçado. Se estiver carregando,
quer estar vazio, se está vazio, quer estar
carregado. É um rolo que até eu não entendo. Se
está ali quer estar aqui, se vai, quer voltar, sempre
com aquela música sertaneja no rádio ou toca
CD, com aquele sorriso enorme sempre buzinando para mulherada na beira das estradas,
apenas por farra, nunca se esquecendo da
mulher amada que o espera em casa com amor e
carinho. Apesar da aparência rude, o caminhoneiro é um cara legal, e muito humano. Portanto,
nunca deixe de cumprimentar quando passar por
um. O caminhoneiro carrega o progresso e o
alimento da nação, é uma pessoa muito importante para o Brasil.
No sábado, dia 05 de março de 2016, o Pe.
Valdeci João dos Santos, o Pe. Felipe Sardinha da
Paróquia Nsa. Sra. da Lapa de Cubatão, os
religiosos Lucas dos Santos e Jesus Manzo do
Seminário São João XXIII e os leigos Sergio Reis,
Lacerda, Catarina, a Sra. Lucilia Fonseca e eu, Pe.
Irmani Borsatto, estivemos reunidos pela
primeira vez para nos conhecermos e tratarmos
da missão com os caminhoneiros na Diocese de
Santos.
Tratamos da situação e o perfil dos
caminhoneiros, desafios-metas e traçamos um
mapeamento dos lugares estratégicos para
acompanharmos os milhares de caminhoneiros
que por ali passam diariamente. Estabeleceu-se
também como pontos de apoio: Paróquia São

José em Santos; na Capela São José, Paróquia
Nossa. Sra. Das Graças em Vicente de Carvalho e
na Paróquia Nossa Sra. da Lapa em Cubatão, SP.
Quanto a nossa presença junto aos
caminhoneiros, ficou programado atividades
para todo o primeiro e o terceiro final de semana
de cada mês assim distribuídos: no sábado de
manhã, em Vicente de Carvalho e nos sábados à
tarde e domingos, nos vários pátios em Cubatão.
A equipe está formada pela Pastoral dos
Caminhoneiros, o Terço dos homens, a Pastoral
da AIDS e os seminaristas do Seminário São João
XXIII.
A nossa missão consiste em visitar os
caminhoneiros no interior dos vários pátios,
numa atitude de escuta, diálogo, oração, distribuição de materiais informativos-religiosos, a missa
e reza do terço. Aos poucos vão surgindo tantas
outras necessidades e iniciativas. Trata-se de uma
missão com apenas quatro meses de caminhada,
mas que vem ganhando espaço e dinamismo
junto aos caminhoneiros, às instâncias responsáveis por eles e à Diocese de Santos.
Obrigado de coração por terem acolhido
de braços abertos esta nova missão e pela
dedicação incansável nas iniciativas até agora
realizadas. Todos estão de parabéns pelo
testemunho e pelo serviço marcado pela gratuidade e fraternidade. Deus nos conceda infinitas
graças, muita fé e nos ilumine para que sejamos
perseverantes, ousados e sempre unidos. Força,
coragem e muito amor! Estamos aguardando
carinhosamente a presença da Juventude
Scalabriniana (JUVES) que vem se preparando
para a grande missão junto aos caminhoneiros no
segundo final de semana de novembro. Que
legal, contamos com toda a vossa jovialidade!
O Senhor esteja a frente para conduzir,
atrás para proteger, ao lado para acompanhar e
acima para abençoar todos os caminhoneiros!
Pe. Irmani Borsatto
São Paulo, SP
irmanipaulo@gmail.com
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Diversos

Agosto, mês vocacional

Outubro: Mês
Missionário e do
Rosário
Outubro é o mês missionário, dedicado a Nossa
Senhora Aparecida e também mês de Nossa Senhora
do Rosário. É considerado um mês Mariano, porque
Maria é a discípula e missionária por excelência. Ela
nos trouxe o Filho de Deus, nosso Salvador e sempre
esteve presente com osApóstolos.
O Bem-aventurado Scalabrini foi um Bispo muito
devoto de Nossa Senhora e dos Santos. Fez numerosas peregrinações à santuários marianos e proferiu
muitos sermões marianos.

O mês de agosto, para a Igreja no Brasil, é
dedicado à reflexão e oração pelas vocações. É o mês
em que as comunidades são chamadas a refletirem
sobre a forma de como estão cultivando as vocações.
1. Primeira semana de agosto, vocação especial
do padre.
2. Segunda semana de agosto, vocação especial
dos pais.
3. Terceira semana de agosto, vocação especial
dos consagrados e consagradas.
4. Quarta semana de agosto, vocação especial
dos leigos/catequistas.

Setembro, mês
da Bíblia
“Tua palavra é lâmpada para os meu
pés, e luz para o meu caminho”
(Sl. 119, 105)

Maio / Agosto - 2016

35

Mensagem

O que farei da minha vida?

Senhor... diariamente encontro-me
diante de inúmeras possibilidades, caminhos, escolhas. Todos os dias, minha liberdade é provocada frente às opções que devo
fazer. Sinto-me desafiado a decidir, aliás, não
é possível viver sem optar, afinal de contas a
vida é feita de escolhas.
E falando de escolhas, aqui estou na
minha juventude, sem saber para onde
seguir: que farei da minha vida, Senhor?
Assim como eu, todos os meus amigos
estão buscando a felicidade. Queremos a
realização pessoal... não buscamos a fama,
mas queremos ser bem sucedidos naquilo
que decidirmos fazer.
Quando eu era pequeno meus pais
sempre me perguntavam que eu iria fazer
quando crescesse... as vezes eu dizia que
seria professor, outras vezes médico, depois
falava que teria muitos filhos...enfim, nunca
ficava sem respostas para dar-lhes.
Hoje meus pais não fazem mais a
pergunta: “o que você vai ser quando crescer?”. Mas, a minha consciência e o meu
coração questionam-me constantemente
sobre o “que farei da minha vida?”.

Preciso decidir! Escolher é uma necessidade básica como alimentar-me, Não posso
ficar postergando, deixando para depois as
minhas escolhas, a vida está passando e a
felicidade que tanto sonhei e busco depende
de mim mesmo e das minhas opções.
Cada conquista ou fracasso depende de
mim. Depende da forma como eu encarar a
vida. O dia de hoje é resultado das minhas
escolhas do passado. E o dia de amanhã
dependerá muito das escolhas, decisões e
atitudes que eu tiver hoje.
O que farei da minha vida? Esta pergunta é inquietante para mim que quero traçar
um caminho em busca da realização humana,
profissional e vocacional. É muito mais
dolorido e complexo perguntar-me pelo “que
fazer da vida” do que perguntar-me pelo “que
os outros querem da minha vida”...
Descobri Senhor que a vida não é
acaso, mas realização daquilo que decidimos
que seja. Por isso Senhor, desnudo a minha
alma frente a ti para que reveles a tua vontade.
E, peço-te sabedoria e discernimento para
que eu acerte na minha escolha profissional,
mas, sobretudo na minha opção vocacional.
Senhor, cria em mim a consciência de
que tudo na vida depende das escolhas que
eu fizer e ajuda-me a agir de maneira que as
minhas decisões conduzam-me a meta que
sempre sonhei.
Extraído do livro “A Arte de Viver”, Pe.
Alexandre De Nardi Biolchi, pág. 66-67.
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Dinâmica

RECONSTRUÇÃO DO MUNDO

Objetivo: Questionar a realidade dos
valores de cada um e sua filosofia de vida e
chegar às decisões consensuais.
Ambientação: O coordenador pode partir
de muitos slogans que hoje se diz, tais
como: “Devemos reconstruir o mundo
desde as bases, com a participação de
todos”; “Devemos assumir a história”;
“Outro mundo é possível”; etc. Neste
exercício teremos a oportunidade de
representar o mundo e idealizá-lo a nosso
querer.
Procedimento: Dividir o grupo em
equipes, de cinco ou mais pessoas. Logo o
coordenador apresenta o seguinte fato: O
mundo foi destruído totalmente por
bombas de hidrogênio. Em um lugar
subterrâneo sobreviveram cinco pessoas
com tudo o necessário para muitos meses.
Eles voltarão à superfície para recomeçar a
reconstrução do mundo.
Imagine-se que estas pessoas são do grupo
de trabalho que vocês integram. Este é o
grupo que começará a reconstrução deste
mundo que, por suposto, deve ser melhor
que o atual. Para orientar a discussão do
grupo, propomos as seguintes questões:
a) Que princípios ou normas fundamentais

devem orientá-los?
b) Que atitudes devem adotar? Com que
ação concreta vão começar?
O trabalho em grupo pode durar de 30 a
40 minutos. Cada proposta apresentada
pela equipe deverá ser justificada de forma
consensual. Em plenário cada equipe
apresenta a síntese do trabalho e
descobrirão os princípios ou valores vitais
pessoais e dos membros do grupo.
Ajudará, ainda, a questionar os princípios
de vida de cada um e sua conexão com as
ações e atitudes da vida cotidiana.
Algumas reflexões:
a) É uma oportunidade para lembrar que
somos nós os que reconstruímos o mundo
cada dia com nossas ações e atitudes
comuns. A reconstrução do nosso mundo
é muito mais exigente, pois devemos
reconstruí-lo em base à realidade concreta
e não partimos do zero.
b) Que valores ou princípios fundamentais
movem nossas vidas?
c) Nossos projetos concretos estão
conectados com o mundo conceitual de
valores que teoricamente afirmamos?
d) Conclui-se avaliando a dinâmica.
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Pra Descontrair

1. Labirinto
Pérolas preciosas
“O reino dos céus
também é como
um negociante
que procura
pérolas preciosas.”
(Mt 13,45)
Leve o negociante
a percorrer o
caminho correto
até as pérolas.

2. Jogo dos Erros
“Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se,
perguntou-lhe: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?” (Mc 10,17).

Embora os dois desenhos se pareçam muito, há, entre eles, SETE pequenas
diferenças. Quais são?
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Pra Descontrair
3. Caça-palavras
Não se ABORREÇA por causa dos MAUS, nem tenha INVEJA dos que
PRATICAM o mal.
Pois eles vão DESAPARECER logo como a
ERVA, que seca; eles MORRERÃO
como as PLANTAS, que
MURCHAM.
CONFIE em Deus, o
SENHOR, e faça o bem e
ASSIM more com toda a
SEGURAÇA na Terra
PROMETIDA.
PONHA a sua VIDA nas
mãos do Senhor, confie
nele, e ele o AJUDARÁ.

Fonte: “Bíblia Sagrada - Nova Tradução na Linguagem de Hoje” (Salmos 37,1-5)

Maio / Agosto - 2016

39

Sorria
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Conheça nosso jeito de ser
Escreva para: Irmãs

Carlistas

Ir. Lairi Carmen Salvi, mscs
Rua Álvaro de Quadros, 563
99062-120 - Passo Fundo, RS
Fone: (54) 3315.1682 ou 9692.0251
Facebook: Vocacional Scalabrinianas

Ir. Carla F. Bamberg, mscs
Av. do Nazário, 553
92001-970 - Canoas, RS
Fone: (51) 3478.4078 ou 9570.5833
E-mail: carlabamberg@hotmail.com

Ir. Larissa González Jara, mscs
Rua Miguel Tostes, 187
90430-130 - Porto Alegre, RS
Fone: (51) 3268.8339 ou 9593.2838
E-mail: larijara@yahoo.com.br

Ir. Gema Casagrande, mscs
Rua Monsenhor Scalabrini, 614
95980-000 - Anta Gorda, RS
Fone: (51) 3756.1116

Ir. Neusa Estevan, mscs
Ir. Gessica González Jara, mscs
Santa Rita - Paraguay
Fone: (673) 221.018 ou (51) 9854.8558
E-mail: gessicagonja@yahoo.com.br
neusaestevan@hotmail.com

Ir. Valderis Dametto,mscs
Barrio Pablo Rojas, Km 3,5
Ciudad del Este - Paraguay
Tel: (61) 570.893
E-mail: valderespcr@yahoo.com.br

Ir. Maria Zoleide Scariot, mscs
Assunción - Paraguay
Fone: (981) 898.434
E-mail: zoleidescariot@yahoo.com.br
Ir. Renata Biasibetti, mscs
Av. Tupy Silveira, 2899
96408-700 - Bagé, RS
Fone: (53) 3241.6945 ou 9920.1924
E-mail: renatabiazibetti@yahoo.com.br
Ir. Maria de Lourdes Costa, mscs
Rua Rio de Janeiro, 592
Bairro Maracanã
85852- 050 - Foz do Iguaçu, PR
Fone: (45) 3028.3285
E-mail: ir.lurdes.mscs@gmail.com

Padres e Irmãos Carlistas
Pe. Ricardo José Guesser, cs
Cx. Postal 245
99001-970 - Passo Fundo, RS
Fone: (54) 3317.9549
E-mail: pvcarlista@redescalabriniana.org
guesserricardo@hotmail.com

Pe. Gelmino Costa, cs
Rua Atilio Superti, 696
Vila Nova
91750-200 - Porto Alegre, RS
Fone: (51) 3246.8807
E-mail: gelmino@uol.com.br

Pe. Paulo Rogério Caovilla, cs
Rua Umberto Primo, 163
Bairro da Colônia
13219-644 - Jundiaí, SP
Fone: (11) 4584.1957
E-mail: paulocaovila@uol.com.br

Pe. Valentin Toledo Pérez, cs
Barrio Pablo Rojas, Alto Paraná
Ciudad del Este - Paraguay
Fone/Fax: (61) 571.001
E-mail: valentin_pvocacional@hotmail.com

Pe. Luiz Prigol, cs
Rua Estanislau Ponte Preta, 508
Jardim América
85853-180 - Foz do Iguaçu, PR
Fone: (45) 3028.6500
E.mail: pv_py@hotmail.com

Pe. José Maria López, cs
Rua Dr. Mário Vicente, 1108
Bairro Ipiranga
04270-001 - São Paulo, SP
Fone: (11) 2273.9214 ou 2063.1492
zemaria.zemalo@hotmail.com

Pe. Tamar Frandry, cs
Rua Dom Pedro II, 85
Bairro Getúlio Vargas
96201-010 - Rio Grande, RS
Fone: (53) 3231.5152
E-mail: tamarfrandry@yahoo.com

Pe. Valdecir Molinari, cs
Rua São Geraldo, 10
Bairro São Geraldo
69050-000 - Manaus, AM
Fone: (92) 3622.7706

Pe. Marco Antonio Ribeiro
Rua 21 de Setembro, 2405
Bairro N. Sra. de Fátima
79320-110 - Corumbá, MS
Fone: (67) 3233. 3655
E-mail: scalabrinianos.corumba@hotmail.com
Pe. Emidio Girotto, cs
Pe. Leonir Peruzzo, cs
Cx. Postal 53 - Itacy
37.150-000 - Carmo do Rio Claro, MG
Fone: (35) 3561.6039
E-mail: girottoe@yahoo.com.br
leonir_peruzzo22@hotmail.com

Pe. Jacir Ortolan, cs
Av. Salgado Filho, 5300
Bairro Uberaba
81580-000 - Curitiba, PR
Fone: (41) 3276.9432
E-mail: jaci.ortolan@yahoo.com.br

Conheça melhor nossa
missão Scalabriniana

www.scalabriniane.org
www.scalabrini.org
www.portalesi.com.br
www.scalabrinianas.org
www.redescalabriniana.org
https://www.facebook.com/#!/acaminho

ANUNCIAR COM ALEGRIA O
ROSTO DA MISERICÓRDIA
É NOSSA MISSÃO!

