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“Se alguém quer me
seguir, renuncie a si
mesmo, tome
a sua cruz
e me siga”.
Mt 16, 24
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O seguimento de Jesus é algo exigente e claro. Ele mesmo nos diz que se
alguém quer segui-lo deve renunciar-se a si mesmo, tomar sua cruz e
segui-lo. Portanto, quem realmente quer ser seu discípulo missionário não
pode se esquivar do caminho da cruz, pois através dela cumpre-se a
vocação ao amor.
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Para Lembrar
Novembro:
04 – São Carlos Borromeo, protetor das Congregações
Scalabrinianas
09 – 18º Aniversário de Beatificação de João Batista Scalabrini
(1997)
28 – 128º Aniversário de Fundação da Congregação dos
Missionários de São Carlos - Scalabrinianos
Dezembro:
14 – Aniversário de Morte do Pe. José Marchetti
25 – Natal
Janeiro:
1º - Dia Mundial da Paz
Fevereiro:
10 – Início da Quaresma (quarta-feira de cinzas)
Março:
20 – Domingo de Ramos
27 – Páscoa

Pra Início de Conversa

Missão é Servir!
Estimados leitores e leitoras da
revista “A Caminho”!
Recordando o ano dedicado à Vida
Consagrada, o Papa Francisco nos convida
a olhar o passado com gratidão, a vivermos
o presente com paixão e a abraçar o futuro
com esperança. Deseja que todo o batizado se torne missionário da alegria, chamado a anunciar o Evangelho por meio de seu
testemunho de vida; que saia de si mesmo
para ir rumo às periferias da missão, entre
as pessoas que ainda não receberam o
Evangelho. A paixão do missionário é o
Evangelho, é o próprio Jesus Cristo. São
Paulo afirma: “Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho!” (1 Cor 9,16). A proclamação de Cristo entre estas pessoas se torna o
modo de como viver o seguimento a Ele e
a recompensa de muitas dificuldades e
privações.
O papa Francisco na mensagem para
o 89º Dia Mundial das Missões, celebrado
em 18 de outubro, recordou que “a
missão enfrenta o desafio de respeitar a
necessidade de todos os povos poderem
recomeçar de suas raízes e salvaguardar os
valores de suas respectivas culturas. Tratase de conhecer e respeitar as outras
tradições e sistemas filosóficos e reconhecer, em cada povo e cultura, o direito de
fazer-se ajudar por sua tradição na inteligência do mistério de Deus e no acolhimento ao Evangelho de Jesus, que é luz
para as culturas e sua força transformadora”.
No imenso campo da ação missionária da Igreja, todo batizado é chamado a
viver bem o seu compromisso missionário,
segundo a sua vocação. Para as Missioná-

rias e os Missionários Scalabrinianos, o
seguimento radical a Jesus Cristo se dá na
opção preferencial pelos migrantes e
refugiados. Dessa forma, consagram a
própria vida para o serviço missionário na
Igreja em todo o mundo.
Queridos leitores, no empenho
comum para seguir evangelizando, apresentamos-lhes a edição de número 59 da
revista “A Caminho”, na qual você encontrará belos textos com a partilha da espiritualidade e missão das Missionárias e
Missionários Scalabrinianos. Há também
fotos que trazem até você um pouco das
atividades vocacionais e missionárias
realizadas nas diversas pastorais de atuação dos missionários e missionárias.
Desejamos a todos que nos acompanharam ao longo deste ano um bom
término de 2015, com a proteção de Maria
e as bênçãos de Deus.
A redação
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Conhecendo Scalabrini

Scalabrini: um Incentivador Vocacional
“A santidade do povo depende da santidade
dos sacerdotes”. Movido por esta convicção pessoal,
Dom João Batista Scalabrini deu muita importância
para a santa formação dos sacerdotes e para uma
diligente verificação da bondade e da sinceridade da
vocação dos jovens candidatos. Poucos, mas bons!
Isto valia tanto para os seminaristas, como para os
padres. Ele era severo na seleção vocacional e
aceitava ao sacerdócio somente aqueles jovens
capazes de conservar o mistério da fé numa
consciência pura. E não tinha receio de excluir quem
não se mostrava apto a exercer o ministério, porque o
padre é “homem sagrado”, “homem de Deus”,
“homem social por excelência”, como costumava
repetir.
Certa vez, apresentou-se a ele um jovem
pobre dizendo: “Excelência, sou órfão de pai e mãe.
Seja-me o senhor o pai e acolha-me no seminário”.
Visivelmente comovido, depois de ter consolado o
rapaz, mandou chamar o padre do seminário e,
mesmo diante de suas objeções, confiou-lhe o jovem
dizendo: “E como se faz dizer não? Tome-o e leva-o
contigo para o seminário”. Este jovem de nome
Francisco Sido, tornou-se depois bispo de Rieti e
arcebispo de Gênova, na Itália. Não deixava de
acolher, de braços abertos e coração paterno, muitos
jovens pobres que se apresentavam a ele.
Nas numerosas visitas pastorais pelas
paróquias da sua diocese, ele continuamente
convidava as famílias a incentivarem a vocação
sacerdotal em seus filhos e apoiarem aqueles que
manifestavam esta vontade. Certa vez, visitando uma
dessas paróquias, depois de ter celebrado
solenemente a missa na Igreja superlotada e ter
atendido a muitas confissões, o santo bispo estava
recebendo as pessoas que queriam encontrar-se
pessoalmente com ele. Uma professora apresentouse diante dele com o
filho de oito anos que
Poucos, mas bons!
queria ser padre. Com
suavidade e firmeza,
Scalabrini disse-lhe: “Quando o vosso filho tiver
completado o estudo fundamental, então vós me
lembrareis”. Anos depois, a professora, acompanhada
do filho, voltou a procurá-lo, como ele havia pedido.
O bispo, com bondade e paterno sorriso nos lábios,
fez-lhe uma rajada de perguntas para pô-la à prova e
testar a firmeza da sua escolha e a do seu filho. O
menino, cujo nome era Lazzaro Chiappa, foi aceito
no seminário e tornou-se sacerdote. A mãe

testemunhou que o encontro com Scalabrini mudou a
sua vida e que as palavras de incentivo vocacional
proferidas por ele na sua paróquia deram bons frutos:
“Em nossa paróquia de quatrocentas almas, em
poucos anos, tivemos sete sacerdotes”.
Um sacerdote testemunhou que só pôde
continuar os estudos no seminário e ser ordenado
graças à intervenção decidida de Dom Scalabrini.
Depois de certificar-se da firmeza da sua vocação, o
bispo prometeu-lhe que seria acolhido no seminário.
Porém, não havia mais lugar. A casa estava lotada.
Aproveitando da sua visita periódica ao seminário,
constatou que, de fato, não havia espaço para outras
camas. Parou diante de uma porta fechada à chave.
Disseram-lhe que era um depósito de grãos. Mandou
abrir. Constatou que tinha uma pequena janela.
Imediatamente, mandou que colocassem os sacos de
grãos no corredor e pusessem uma cama. Pronto, o
lugar para o seminarista foi encontrado! Diante de
dificuldades e objeções, com firmeza repetia:
“Pensarei eu mesmo!” E assim fazia!
Para refletir:
1. O que mais lhe chamou atenção deste texto sobre a
vida do Bem-aventurado Scalabrini?
2. Você já pensou sobre a sua vocação? Está disposto a
servir a Deus e aos migrantes?
Pe. Evandro Cavalli, cs
Curitiba, PR
evandroacavalli@gmail.com
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Espiritualidade Scalabriniana

Amizade Íntima com Cristo
Quando se fala em caminhar ao lado Jesus Cristo, que é o
nosso “Amigo Fiel”, lembramos a
figura do nosso fundador, homem
de Deus e para Deus. O Bemaventurado João Batista Scalabrini
foi um homem de íntima relação
com Jesus Cristo. Sua espiritualidade emanava da Palavra de
Deus, do coração de Cristo
Eucarístico e de Jesus crucificado.
Scalabrini foi um grande
amigo de Jesus e devoto de Maria.
Pregava em defesa dos valores
cristãos e dava testemunho de
caridade e paciência durante toda
a sua vida.
Bispo preocupado com
todos os fiéis, povo sofredor, caracterizado nos
migrantes, e com a Igreja, especialmente com os
sacerdotes. Focava sempre a santidade, insistia
que é preciso traçar este caminho, sendo a
finalidade de toda a vocação. Para ele, o primeiro
passo para a santidade é querer ser santo. Santo é
aquele que se esmera em seguir a Palavra de Cristo
e em colocá-la em prática; é quem faz de sua vida
uma constante oblação e sacrifício em honra de
Deus pela vida de caridade e missão apostólica.
Enfatiza-se sempre o coração abrasado de
amor pelo anúncio do evangelho. O Bispo de
Piacenza colocou o seu entusiasmo inteiramente
ao serviço, cheio do
desejo de amar seus Tinha em si a certeza
filhos. A esperança e
de que Deus estava
a confiança em
sempre com ele.
Deus não o deixaram esmorecer em
meio a tantas contracorrentes, controvérsias e
perseguições sofridas por ele em seu tempo.
Cultivava uma sólida fé em Deus e a alma do seu
apostolado era sua amizade com Jesus. Tinha em
si a certeza de que Deus estava sempre com ele.
Cito aqui o profeta Jeremias que, também,
apesar de inúmeras dificuldades e de lástimas que
perseguiam seu povo, sempre colocou toda a sua
confiança e esperança em Deus. O profeta

pensou até em parar, desistir da
missão e de sua vocação para a
qual Deus lhe confiou. Mas, o
Senhor tocou profundamente seu
coração e não resistindo disse: “E,
a mim mesmo, eu disse: não o
mencionarei e nem falarei em seu
nome. Mas, em meu seio havia um
fogo devorador que se me
encerrara nos ossos. Esgotei-me
em refreá-lo, e não consegui” (Jr
20, 9).
Scalabrini, empenhado em
sua missão, seu pastoreio, estava
sempre inclinado e atraído pelo
Senhor no Santíssimo. Do seu
quarto ele contemplava Jesus
Eucarístico, em oração constante e
profunda contemplação, por uma abertura que
dava acesso ao Sacrário. A luz de Cristo o iluminava e em verdadeira petição, Scalabrini vivia
próximo a Jesus, seu amigo fiel. Vibrava nele uma
vida de generosidade, e em seu coração havia
uma chama que se abrasava de amor e zelo pela
vida do povo a ele confiado, migrantes, órfãos,
doentes, etc.
Vemos que para Scalabrini e Jeremias, a
força de Deus foi mais forte, ardendo-lhes o
coração; força essa que lhes impulsionava a
continuar seu caminho, seu itinerário pastoral.
Estar com Jesus é deixar-se seduzir pelo apelo de
um coração que tanto nos amou, a ponto de
entregar sua própria vida por nós. Quem compreende isso é capaz de abraçar a vida e o carisma de
Scalabrini. Que brilhe em nossas vidas o caminho
itinerante para a perfeição, inspirados em nosso
Fundador, que imitou Jesus em sua vida.
Para refletir:
1. Onde Scalabrini colocava sua confiança? E
como?
2. Como ser perseverante diante das dificuldades?
Salmon Boanerges Bezerra, cs
Jundiaí, SP
salmonvieira@bol.com.br
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Testemunho de Vida

Irmã Crescência Lorenzet, mscs
Uma mulher de silêncio, de paz e de oração!
Em 10 de julho
de 1925, no distrito
de Otávio Rocha,
Flores da Cunha, RS,
nasceu Crescência
Lorenzet, filha de
Victório Lorenzet e
Delicia Panizon. Foi
chamada por Deus à
Vida Consagrada,
como Irmã Missionária de São Carlos Borromeo Scalabriniana, iniciando sua caminhada vocacional em fevereiro de 1952 ao ingressar no
Postulantado; Noviciado aos 06 de janeiro
de 1953; emitiu a Primeira Profissão religiosa aos 11 de fevereiro de 1955 e sua
Consagração Perpétua realizou-se no dia
23 de dezembro de 1959, em Bento
Gonçalves, RS.
Ir. Crescência viveu 89 anos e desses,
60 anos como Irmã Missionária Scalabriniana. Foi incansável em sua doação, exercendo com simplicidade, alegria e serenidade a sua missão nas comunidades formativas, e sua presença materna deixou
marcas significativas no
coração das jovens que Serviu sempre
aspiravam ser irmãs
com amor.
religiosas. Sustentou
toda sua vida de doação
através de uma vida de silêncio, oração
cotidiana, grande devoção a Nossa Senhora
e de amor a Cristo na Eucaristia.
A exemplo de Madre Assunta, cofundadora da Congregação das irmãs scalabrinianas, que muito pão distribuiu aos órfãos,
podemos dizer que Ir. Crescência fez muito
pão para saciar a fome de tantas Irmãs e
aspirantes. Ela sempre trabalhou na cozi-

nha, horta e outros serviços na comunidade.
Ao longo de seus 60 anos de serviço
na Congregação, trabalhou por 08 anos na
Escola Sant'Ana, Paraí, RS (1955-1962); 26
anos no Colégio Santa Teresinha, Anta
Gorda, RS (1963-1985 e 1992-1994); 06
anos no Colégio Scalabriniano São José,
Roca Sales, RS (1986-1991); 15 anos na
Comunidade São Luís, Casca, RS (19952010). E, por fim, de março 2010 até 16 de
maio de 2015, permaneceu na comunidade do Instituto Cristo Rei, em Passo Fundo,
RS, para tratamento de saúde até que Deus
a chamou para junto de si.
Ir. Crescência foi uma irmã boa, muito
querida e que serviu sempre com amor,
esforçando-se em fazer bem todas as coisas
e atender bem todas as pessoas.
Pelo seu testemunho de entrega
incondicional de sua vida a Deus e por
todos os seus gestos de doação, certamente
Ir. Crescência ouviu de Jesus: "Vinde bendita de meu Pai, receba por herança o Reino
preparado para ti desde a criação do
mundo" (Mt 25,34). Ela com certeza já
contempla o Senhor em sua luz, face a face.
Para refletir:
1. O que mais lhe chamou atenção da vida e
missão de Ir. Crescência?
2. Estamos dispostos a servir a Deus e aos
migrantes como fez Ir. Crescência?
Ir. Lairi Salvi, mscs
Passo Fundo, RS
lairisalvi@yahoo.com.br
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Entrevistas

Joel Pereira Soares
Nome e Origem: Sou Joel Pereira Soares,
tenho 19 anos. Nasci na cidade de Juazeiro do
Norte, Ceará.
Família: Sou filho de José Soares Simão e
Maria do Rosário Pereira Soares. Sou o
terceiro de sete filhos. Meus pais moram em
uma comunidade na zona rural de Juazeiro do
Norte, que se chama Sítio Catolé.
Descoberta da Vocação: Desde os quatro
anos de idade fui educado por meus avós
paternos, que são: João e Rosa. Eles
ensinaram-me a rezar e educaram-me na fé
cristã. Aos treze anos comecei a participar do
grupo de acólitos da comunidade e aos
dezessete a ensinar catequese para os jovens
que se preparavam para receber o sacramento
da crisma. Toda essa formação cristã e a
participação ativa na Igreja me ajudaram a
discernir a minha vocação. No ano de 2014
conheci a Congregação dos Missionários de
São Carlos – Scalabrinianos, na qual hoje sou
seminarista.
Vida de Seminário e etapa formativa: Neste
ano de 2015 estou no seminário Propedêutico
São Joaquim, em Jundiaí, SP. A vida aqui
consiste em oração, estudos e atividades no
cuidado da casa e dos espaços de jardins e
horta. Aqui posso aprimorar minha cultura,
discernir minha vocação e ter uma boa
experiência de oração e vida comunitária,
com outros 12 seminaristas provenientes de
vários estados do Brasil.

toda sua missão apostólica. Isso me cativou e
me fez optar em seguir Jesus no carisma
scalabriniano.
Projeto de Vida: Consagrar-me a Deus, com
sabedoria, amor e carinho, e, através desta
entrega ajudar as pessoas que sofrem e assim
responder ao chamado de Deus na minha
vida.
Mensagem para os jovens vocacionados:
Jovens, seguir a Cristo realmente é um grande
desafio, especialmente nos dias de hoje, com
tantas opções e propostas de vida. Mas, é
grande a nossa alegria e realização em
responder ao chamado para uma vida
consagrada inteiramente às outras pessoas.
Ainda mais que contamos com a graça de
Deus e o amor de Maria. Temos tantos motivos
para dizer sim, ao chamado do Cristo
Peregrino que diz: “Vem e segue-me!” Por
isso, jovens, coragem! Venham fazer parte da
família scalabriniana!

Scalabrini e a Congregação: João Batista
Scalabrini com seu amor incessante para com
os pobres foi um bispo que viveu uma vida de
solidariedade, compaixão e caridade. A
Congregação dos Missionários de São Carlos –
Scalabrinianos, é uma família que preza a
humildade, o amor para com os migrantes, em
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Entrevistas

Angélica Marques Gonçalves
O que me entristece: Ver pessoas egoístas,
com pensamentos gananciosos.
O que eu admiro: Pessoas boas, que por onde
passam levam consigo Jesus, proclamam sua
Palavra e estão dispostas a tudo por Ele.
O que marcou a minha vida: A vinda para o
Aspirantado em Passo Fundo, pois foi um
momento de muitas mudanças e aprendizado.
João Batista Scalabrini: Respondeu ao
chamado de Deus e foi para o meio do povo
com um olhar de Jesus, cheio de compaixão
para com os migrantes. Homem de muita fé.
Meu nome: Angélica Marques Gonçalves.
Nasci no dia 28 de fevereiro de 2000 em Anta
Gorda, RS.
Etapa de formação: 1º ano de aspirantado,
em Passo Fundo, RS.
Minha família: Sou filha de Valdelirio
Marques Gonçalves e Marilei Fatima da Cruz
Campos. Tenho dois irmãos mais velhos:
Everton Marques Gonçalves de 23 anos e
Andressa Gonçalves de 22 anos.
Missionária Scalabriniana: Uma vida em prol
dos migrantes mais necessitados. É uma vida
dedicada ao próximo, de doação e entrega.
Descoberta da vocação: Como aspirante me
sinto ainda a caminho. A cada dia que passa
descubro novas maneiras de como posso
servir ao próximo e a Jesus Peregrino, ao qual
me chama. Atualmente estou feliz com tudo
aquilo que estou vivenciando nessa minha
caminhada de discernimento.

Madre Assunta: Doou sua vida de modo que
saiu de sua terra natal para não voltar, tudo isso
para doar-se aos órfãos e migrantes, para ser
uma serva do Senhor. Mulher corajosa,
bondosa e principalmente de muita fé.
O que gosto de fazer: Ler, ouvir música e
escrever.
Jesus na minha vida: É minha estrela guia.
Sem ele a vida não tem sentido.
Amizade: Construímos amizades ao longo de
nossa vida. Algumas verdadeiras, outras
momentâneas. O importante é cultivar as boas
amizades.
Mensagem aos vocacionados: Se você sentir
o chamado para servir a messe do Senhor
através do carisma Scalabriniano diga seu Sim,
e verás que vale a pena doar-se ao povo
migrante. Faça a diferença!

O que te faz feliz: Saber que estou a serviço
do Senhor. A felicidade do outro me deixa
feliz.
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Falando de Migração

Retrato de Uma Mulher Migrante Repatriada
O rosto da população migrante muda de
forma drástica, já que as mulheres e meninas representam cerca de metade dos 214 milhões de pessoas
que são obrigadas a abandonar seus lugares de
origem no mundo. Muitas mulheres emigram
sozinhas para garantir o seu sustento e de sua família;
outras abandonam suas casas em busca de sociedades mais abertas, para escapar do casamento forçado ou fugir de todas as formas de discriminação e
violência de gênero,
conflitos políticos e culturais.
Passamos a retratar
a história de Mamá Verônica, uma mulher angolana, que foi refugiada na
República Democrática
do Congo. A fuga aconteceu nos anos 70, quando
ainda era muito pequena,
tinha apenas seis anos de
idade. A família refugiouse no Congo devido ao
momento histórico que a
Angola estava vivendo, a luta armada pela independência.
No Congo infelizmente perdeu seus pais e
irmãos. Passou grande parte de sua infância e juventude num orfanato mantido pela Igreja católica.
Mais tarde constituiu família e teve quatro filhos. No
ano de 2012, já em
tempos de paz na
Angola, Mamá Verônica Alimenta uma grande
esperança na
decidiu voltar para o
Providência
Divina
país que a viu nascer.
que
não
a
abandona.
Retornou sozinha, pois
o marido e os filhos
permaneceram no Congo.
Em terras angolanas procurou aprender a
língua portuguesa, exercer a profissão de enfermeira
e ajudar os familiares a ter uma vida digna com a
remessa dos valores que com muito sacrifício
consegue produzir na Angola e enviar para o Congo.
Sonhos esses, que segundo ela, aos poucos estão
sendo concretizados, graças a colaboração da
Pastoral para os Migrantes e Itinerantes e a Cári-tas.
Os primeiros anos na Angola não foram nada
fáceis, de modo especial a sua integração, em-bora
sendo angolana, adquiriu muitos hábitos e costumes

do povo congolês, e isto tem provocado conflitos,
entre eles a rejeição por parte das próprias mulheres
que não aceitam outros costumes, por exemplo, o
modo de vestir. Juntando-se a isto, a falta do domínio
da língua portuguesa.
Conforme ela testemunha, tudo começou a
ter uma nova face após participar do curso de lín-gua
portuguesa promovido pela Pastoral para os
Migrantes na Diocese do Uíje e pela oportunidade

que teve de ser uma das beneficiárias da formação e
promoção da mulher repatriada com direito ao micro
crédito, podendo assim, iniciar seu pequeno negócio.
Hoje, Mamá Verônica sente-se mais tranquila,
já domina a língua portuguesa, está inserida na vida
de sua comunidade eclesial através do grupo Ajuda
Mútua. Devido à estabilidade econômica que vem
tendo, já pensa em trazer os filhos para viver em
Angola. Outro sonho é de exercer sua profissão como
funcionária do Estado. Está participando da Pastoral
para os Migrantes e tem ajuda-do na integração e
acolhimento de outras mulheres repatriadas que
chegam a Angola com muitos sonhos e esperanças
em suas bagagens. A história de Mamá Verônica é um
retrato de várias facetas da migração feminina.
Para refletir:
1. Como posso ajudar as mulheres migrantes a serem
protagonistas de sua própria história?
2. Que tipo de atividade a sua paróquia realiza com o
objetivo de promover a mulher migrante?
Ir. Rita de Cássia Luiz, mscs
Uije, Angola
ritadecassialuiz@yahoo.com.br
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Página Vocacional

Sacerdócio: Vocação ou Profissão?
A messe é grande, mas os operários são
poucos. É no interior desta messe que Deus
nos criou e nos deu o dom da eleição e da
predileção em relação a todas as suas criaturas. Nós somos os operários, chamados desde
o batismo a cuidar da belíssima obra do Pai.
Assim sendo, a pessoa que optar por uma

civilização onde todos os seres humanos se
identifiquem como filhos e filhas amados de
Deus, torna-se verdadeiro operário na messe
do Senhor.
Se os operários são poucos, não significa
que seja uma opção de Deus ou que ele não
queira que haja muitos. Mas é o ser humano,
na liberdade concedida por Ele, que escolhe
por responder ou não ao chamado do criador.
A pessoa, na sua liberdade, não está
presa a uma única resposta. As respostas são
muitas, mas todas apontam para o mesmo fim,
a plena realização do ser humano e a construção do Reino de Deus. Neste sentido, o
sacerdócio é uma das respostas que o homem
pode dar ao chamado de Deus. Essa dupla:
chamado/resposta se chama vocação, isto é,
Deus chama e o ser humano responde. Eis
então que a vocação é animada pela seiva do
amor, seja através da Vida Matrimonial, Laical,
Vida Religiosa Consagrada, Sacerdotal ou
Episcopal. Outras respostas podem ser dadas
ao chamado de Deus através do exercício de
uma profissão. Todas estas respostas ao

chamado de Deus têm como origem, se
alimentam e se movem impulsionadas pelo
amor, que é a gratuidade de Deus pelos seus
filhos.
Por isso, o sacerdócio exercido junto
com o povo, deve ser gratuito, consciente e
bem vivido. As pessoas chamadas a viver uma
das vocações, seja matrimonial,
laical, vida consagrada, sacerdotal e
episcopal respondem e assumem
um estado de vida, um modo de ser
ao longo de suas vidas, enquanto
que as pessoas que exercem uma
profissão, estas executam uma
função, um modo de fazer as coisas
por um tempo determinado.
Quem é chamado a viver uma
vocação específica, no caso, o
sacerdote, ele não preside a celebração para o povo, mas sim ele celebra com o
povo. Um profissional, – por exemplo, um
médico, - ao contrário, ele busca restabelecer
a saúde do paciente sem ser afetado pelo
mesmo. Ambos são
Todas estas respos- chamados a buscatas ao chamado de rem a plena realizaDeus tem como
ção pessoal e do
origem, se alimenReino de Deus atratam e se movem
vés do testemunho
impulsionadas pelo no seguimento do
amor.
Mestre Jesus.
Para refletir:
1. Que chamado Deus me está fazendo para
ser seu colaborador na obra da construção do
seu Reino?
2. Como estou vivendo e respondendo ao
chamado de Deus?
Pe. Luiz Carlos Do Arte, cs
Lima, Peru
luizdoarte@hotmail.com
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Juventude

Juventude e Espiritualidade
A espiritualidade é a marca de Deus
presente em cada ser humano. Cultivar a
espiritualidade é viver seguindo as inspirações
do Espírito de Deus presente em nós. Ele nos
ajuda a compreender as pessoas e os acontecimentos da vida, cria em nós a capacidade de
amar a Deus e aos irmãos, alimenta nossa
esperança, nos fortalece na caminhada e
renova a nossa vida.
Diversas pesquisas recentes feitas com jovens
mostraram que eles são religiosos e que
cultivam a espiritualidade como uma dimensão muito importante de suas vidas. Os jovens
têm sede de Deus e encontram na espiritualidade uma forma de experimentá-lo.
A maneira como os jovens vivem a
espiritualidade não é como a de seus pais e
avós, que era mais ligada às instituições, mas é
uma vivência que se manifesta também através
de novas formas de
expressão, de acordo
Os jovens têm
com a realidade atual.
sede de Deus!
Neste sentido as redes
sociais, a música, o
cinema, a arte em geral são ambientes onde os
jovens expressam a sua espiritualidade e ao
mesmo tempo, nestes ambientes do mundo
eles vão experimentando a presença de Deus,
é claro, sem deixar de lado a comunidade, pois
ela é o lugar da comunhão mais plena com
Cristo Jesus.
Viver e desenvolver a espiritualidade
cristã requer empenho pessoal constante,
ainda mais nos ambientes materialistas atuais
que ligam o reconhecimento social das pessoas
aos produtos que consomem. Desta forma é
preciso cuidar para não aderir a espiritualidades que são oferecidas na lógica da sociedade
de consumo, desligadas da realidade de fé e
vida, que levam o jovem à alienação.
A Igreja tem a necessidade de proporcionar aos jovens espaços criativos para a acolhida
deles e de suas novas maneiras de viver a

espiritualidade. Neste sentido, ela vem se
esforçando para acolher, entender e valorizar
os jovens e suas maneiras de viver a espiritualidade, que em muitos lugares estão renovando,
inclusive, a própria Igreja.
Cabe, contudo, aos jovens e à Igreja, o
devido e constante discernimento da verdadeira espiritualidade cristã que tem como centro o
Espírito de Deus presente em nós, fundamentado na Palavra de Deus e celebrado na
comunidade dos irmãos na fé.
Assim, é de suma importância para os
jovens cultivar e viver a presença do Espírito de
Deus que está neles, testemunhando-o em
todos os ambientes que frequentam. Faz a
diferença em suas vidas quando se inserem em
grupos de jovens, em comunidades, em
serviços, pastorais e ministérios que os ajudam
a melhor viver a espiritualidade juvenil tornando-os jovens mais felizes e realizados em Deus.
Para refletir:
1. Como você vive e cultiva a sua espiritualidade?
2. Você participa de algum serviço, ministério,
pastoral, grupo de jovens em sua comunidade?
Como se sente em exercer estas funções?
Pe. Joel Ferrari, cs
Curitiba, PR
ferrarijoel@hotmail.com
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Atualidade

Os Emigrantes e Refugiados
nos Interpelam
Neste nosso tempo, os fluxos migratórios
aparecem em contínuo aumento por toda a
extensão do planeta: prófugos e pessoas em fuga
da sua pátria interpelam os indivíduos e as
coletividades, desafiando o modo tradicional de
viver. Com frequência sempre maior, as vítimas da
violência e da pobreza, abandonando as suas
terras de origem, sofrem o ultraje dos traficantes de
pessoas humanas na viagem rumo ao sonho de
futuro melhor.

Os fluxos migratórios constituem já uma
realidade estrutural, e a primeira questão que se
impõe refere-se à superação da fase de emergência para dar espaço a programas que tenham em
conta as causas das migrações, das mudanças que
se produzem e das consequências que imprimem
novos rostos às sociedades e aos povos. Todos os
dias, porém, as histórias dramáticas de milhões de
homens e mulheres interpelam a comunidade
internacional, testemunha de inaceitáveis crises
humanitárias que surgem em muitas regiões do
mundo. A indiferença e
o silêncio abrem a
Acolher o outro é
estrada à cumplicida- acolher a Deus em
de, quando assistimos
pessoa!
como expectadores às
mortes por sufocamento, privações, violências e naufrágios. De grandes
ou pequenas dimensões, sempre tragédias são;
mesmo quando se perde uma única vida humana.
Os emigrantes são nossos irmãos e irmãs
que procuram uma vida melhor longe da pobreza,
da fome, da exploração e da injusta distribuição
dos recursos do planeta, que deveriam ser
divididos equitativamente entre todos. Porventura
não é desejo de cada um melhorar as próprias

condições de vida e obter um honesto e legítimo
bem-estar que possa partilhar com os seus entes
queridos?
Neste momento da história da humanidade,
fortemente marcado pelas migrações, a questão da
identidade não é uma questão de importância
secundária. De fato, quem emigra é forçado a
modificar certos aspectos que definem a sua
pessoa e, mesmo sem querer, obriga a mudar
também quem o acolhe. Como viver estas mudanças de modo que não se tornem obstáculo ao
verdadeiro desenvolvimento, mas sejam ocasião
para um autêntico crescimento humano, social e
espiritual, respeitando e promovendo aqueles
valores que tornam o homem cada vez mais
homem no justo relacionamento com Deus, com
os outros e com a criação?
Muitas instituições, associações, movimentos, grupos comprometidos, organismos diocesanos, nacionais e internacionais experimentam o
encanto e a alegria da festa do encontro, do
intercâmbio e da solidariedade. Eles reconheceram a voz de Jesus Cristo: “Olha que Eu estou à
porta e bato” (Ap 3, 20). E todavia não cessam de
multiplicar-se também os debates sobre as
condições e os limites que se devem pôr à recepção, não só nas políticas dos Estados, mas também
em algumas comunidades paroquiais que vêem
ameaçada a tranquilidade tradicional.
A Igreja coloca-se ao lado de todos aqueles
que se esforçam por defender o direito de cada
pessoa a viver com dignidade, exercendo antes de
mais nada o direito a não emigrar a fim de contribuir para o desenvolvimento do país de origem.
Para refletir:
1. Como você se sente com as notícias a respeito
dos migrantes e refugiados? O que você pode fazer
por eles?
2. Como são acolhidos os migrantes e refugiados
em sua cidade?
Síntese da Mensagem do Papa Francisco para o
Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2016
Pe. Sérgio Gheller, cs
sergiogh@redescalabriniana.org
Guaporé, RS
Setembro / Dezembro - 2015
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Descobrindo Caminhos

Animação vocacional nas escolas e comunidades

Monte Carlo, SC.

São João Do Oeste,
Cascavel, PR.

Centralito, Cascavel, PR.

Nova Serrana, MG.
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Descobrindo Caminhos

Animação vocacional nas escolas e comunidades

Nova Serrana, MG.

Animação vocacional no Colégio
Scalabriniano Nossa Senhora
Medianeira, Bento Gonçalves, RS.

Animação vocacional no
Colégio Scalabriniano Santa
Teresinha, Anta Gorda, RS.
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Descobrindo Caminhos

Animação vocacional nas escolas e comunidades

Semana vocacional na
Paróquia Virgem de Fátima,
San Lorenzo, Paraguai.

Animação vocacional no
Colégio Scalabriniano São
José, Roca Sales, RS.

Animação vocacional no
Colégio Scalabrini,
Guaporé, RS.
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Descobrindo Caminhos

Animação vocacional nas escolas e comunidades

Colégio María
Auxiliadora, Caaguazú,
Paraguai.

Colégio de Juan E.
O´Leari, Paraguai.

Visita e bênção nas famílias em
Conceição do Rio Verde, MG.

Semana Vocacional em
Grajaú, SP, preparação da
ordenação sacerdotal do
Diácono Carlos Barbosa.
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Descobrindo Caminhos

Encontros vocacionais

Encontro Vocacional no
Seminário Scalabrini,
Passo Fundo, RS.

Encontro “Vinde e vede”
em Santa Rita, Paraguai.

Encontro “Vinde e vede”
na Comunidade Visitação,
Foz do Iguaçu, PR.
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Descobrindo Caminhos

Encontros vocacionais

Encontro “Vinde e vede”
na Comunidade do
Instituto São Carlos,
Passo Fundo RS.

Encontro de
discernimento vocacional
no Instituto São Carlos,
Passo Fundo, RS.
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Descobrindo Caminhos

Encontros vocacionais

Visita às vocacionadas do
Assentamento Santa
Elmira, Hulha Negra, RS.

Jornada vocacional na
Paróquia Nossa Senhora
das Graças de Vicente de
Carvalho, Guarujá, SP.

Missa vocacional na
paróquia Santo André,
em Santo André, SP.
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Descobrindo Caminhos

Catequizandos e catequistas

Encontro com os
crismandos da
Paróquia Santo
Antônio, Guaporé, RS.

Animação vocacional com
catequizandos em Nova
Serrana, MG.

Encontro vocacional com
catequizandos na Paróquia
Santa Luzia, Canoas, RS.

Encontro com crismandos
na Paróquia São Paulo
Apóstolo, Foz do Iguaçu, PR.
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Descobrindo Caminhos

Catequizandos e catequistas

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

Encontrão de catequistas
da Paróquia Nossa
Senhora das Graças de
Vicente de Carvalho,
Guarujá, SP.

Jornada vocacional com
catequizandos da
Paróquia Santo André,
Santo André, SP.

XIV Encontro de
Catequistas da Paróquia
Santa Rosa, Santa Rosa
del Monday, Paraguai.
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Descobrindo Caminhos

Formação para jovens

Encontro paroquial de
jovens na Paróquia São
Pedro, Curitiba, PR.

XI Retiro de
Jovens:
Discípulos e
Missionários,
Guaporé, RS.

Formação para jovens
vocacionadas no
Instituto São Carlos,
Passo Fundo, RS.
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Descobrindo Caminhos

Formação para jovens
Encontro vocacional com os
jovens da Paróquia São
Geraldo Magela, Nova
Serrana, MG.

Encontro de jovens da
Comunidade de
Guambety, Paraguai.

Encontro de jovens
vocacionados, Asunción,
Paraguai.

Formação para a
juventude
Scalabriniana da
Basílica Menor Nossa
Senhora da Boa
Viagem, São Bernardo
do Campo, SP.
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Descobrindo Caminhos

Formação para jovens

Juventude Scalabriniana da
Paróquia Nossa Senhora das
Graças, Guarujá, SP.

Juventude Scalabriniana na
jornada vocacional da
Paróquia Nossa Senhora das
Graças, Guarujá, SP.

Retiro com a Juventude
Scalabriniana no seminário
João XXIII, São Paulo, SP.

Missa de encerramento do
retiro com a Juventude
Scalabriniana no Seminário
João XXIII, São Paulo, SP.
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Descobrindo Caminhos

Coroinhas e acólitos
No mês de agosto foi realizado o II Retiro Paroquial de Coroinhas na Paróquia São
Cristóvão em Cascavel, PR. Eis alguns momentos do retiro:

Reflexão sobre o
ser coroinha.

Trabalho de grupo.

Gincana.

Celebração
eucarística.
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Descobrindo Caminhos

Coroinhas e acólitos

Admissão dos novos
coroinhas e acólitos da
Paróquia São Pedro,
Encantado, RS.

Admissão dos
novos coroinhas
e acólitos da
Paróquia Santo
Antônio,
Guaporé, RS.

Retiro com coroinhas da
Paróquia Sagrado
Coração de Jesus,
Jundiaí, SP.
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Descobrindo Caminhos

Coroinhas e acólitos

Encontrão de
coroinhas da Paróquia
Sagrado Coração de
Jesus, Jundiaí, SP.

Momento de
partilha com
coroinhas
Paróquia Sagrado
Coração de Jesus,
Jundiaí, SP.

Acólitos da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, Jundiaí, SP.
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Jovens a Caminhos

Formandos e formandas
Aspirantes visitando famílias
assentadas na Vila Planaltina,
Passo Fundo, RS.

Irmãs e Aspirantes de Santa Rita
visitam as Irmãs Scalabrinianas
em Asunción, Paraguai.

Comunidade do propedêutico em
visita à comunidade das Missionárias
Seculares, São Paulo, SP.

Festa cultural da
comunidade do Seminário
Teológico São João XXIII,
São Paulo, SP.
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Jovens a Caminhos

Formandos e formandas
Festa junina da
comunidade do Seminário
Teológico São João XXIII,
São Paulo, SP.

Padre Carlos Barbosa reza
missa com amigos do
seminário São Joaquim,
Jundiaí, SP.

Padre Carlos Barbosa reza
missa com a comunidade do
Propedêutico, Jundiaí, SP.

Padre Paulo Caovila acolhe
madrinhas vocacionais dos
seminaristas do
propedêutico, Jundiaí, SP.
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Jovens a Caminhos

Formandos e formandas

Seminaristas do
propedêutico
participam do
Grito dos
Excluídos em
Jundiaí, SP.

Seminaristas que apoiam
catequistas da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus,
Jundiaí, SP.

Seminaristas do
propedêutico em
missão, Itacy, MG.
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Nosso Jeito de Ser

Encontros de Formação

Missionários scalabrinianos
realizam retiro espiritual
anual, Guaporé, RS.

Encontro congregacional dos
animadores vocacionais
scalabrinianos, Torres Vedras,
Portugal.

Congresso de formadores e
animadores vocacionais scalabrinianos,
Torres Vedras, Portugal.

Irmãs scalabrinianas participaram
do Simpósio Vocacional em São
Leopoldo, RS.
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Nosso Jeito de Ser

Encontros de Formação
Encontro das Irmãs
formadoras no Instituto São
Carlos, Passo Fundo, RS.

Animadores vocacionais
scalabrinianos presentes na
missão scalabriniana em
Nova Serrana, MG.

Aspirante Estefania Pedro Bartolomeu com a
responsável Ir. Maria dos Santos Apoluceno,
Ressano Garcia, Moçambique.

58º Escola Vocacional para
jovens vocacionados em
Santa Maria, RS.
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Nosso Jeito de Ser

Profissões Religiosas, Ordenações e Jubileus
Ordenação diaconal de
Pierre Vertus, Eber Oblitas e
Felimón Sixto, na Missão
Paz, em São Paulo.

Sacerdotes religiosos
acolhem os novos diáconos:
Felimón, Eber e Pierre.

Religiosos Julián Zapata e Eudes
Alegria recebem o Acolitato e
Leitorato, São Paulo, SP.

Renovação de votos dos
religiosos do Seminário
Teológico São João XXIII, São
Paulo, SP.
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Nosso Jeito de Ser

Profissões Religiosas, Ordenações e Jubileus

Ordenação Sacerdotal
do Diácono Carlos
Barbosa, Grajaú, SP.

Pe. Agostinho Betú, cs,
celebrou 50 anos de Vida
Religiosa Consagrada,
Corumbá, MS.

Jubileu de Vida Religiosa
Consagrada das Irmãs
Missionárias scalabrinianas
na Paróquia São Cristóvão,
Passo Fundo, RS.
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Nosso Jeito de Ser

Atividades missionárias

Jovens da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima na
celebração da Festa do
Migrante, Corumbá, MS.

Jovens bolivianos na
celebração da Festa do
Migrante, Corumbá, MS.

Missão em Conceição
do Rio Verde, MG.
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Partilhando a Missão

Jovem com Coração Scalabriniano
Meu nome é Janaine Ferreira da Silva,
tenho 22 anos. Vim de uma família simples,
humilde, mas com o coração rico, cheio de
alegria, esperança e serviço. Minha mãe, que já
faleceu, nunca deixou de lado os nossos
estudos e os nossos valores. Ela sempre falava:
“Meus filhos, vou lutar sempre pelos estudos
de vocês, uma coisa que nunca tive. Quero que
sejam alguém na vida, não quero que vocês
tenham uma vida igual a minha, de sofrimentos
sem estudos, só trabalho e mais trabalho”. A
cada dia me lembro das palavras da minha mãe.
Fui incentivada por ela a nunca desistir e
sempre batalhar pelos sonhos.
Há sete anos, participo na Igreja Nossa
Senhora da Paz, São Paulo, SP, integro o grupo
de jovens “Quo Vadis”. Faço parte do Ministério de Dança “Videiras da Paz” e atuo como
catequista. Conheci os Padres Scalabrinianos
assim que comecei a catequese, quando ainda
era criança. Aos poucos fui conhecendo mais o
carisma scalabriniano. Com o passar do tempo
conheci a Juventude Scalabriniana (JUVES), da
qual participo.
Em novembro de 2014 a JUVES promoveu uma missão de visita aos migrantes bolivianos que trabalham na costura, na Grande São
Paulo, na qual eu pude participar. Para mim foi
uma experiência muito rica; poder conversar
com cada família, conhecer sua história de vida,
seus sonhos, lutas, conquistas e desafios do
dia-a-dia. Pude sentir a realidade deles em
sobreviver longe da família, da pátria, seus
costumes, que não é nada fácil. Uma moça
boliviana me disse que “para sobreviver aqui
temos que ter muita garra e vontade de ir em
frente, sempre lutando pelo que se deseja”. Isso
me fez pensar e questionar sobre o que estou
fazendo da minha vida: será que eu sei o que
quero? Agora tenho um contato mais próximo
com eles na Missão Paz. Trabalhando na
Pastoral dos Migrantes, vi o sofrimento deles,
os desafios, e os sonhos que cada um tem.

Trabalho na parte da documentação, onde os
migrantes nos procuram constantemente para
se regularizar no país e também para se encontrar e partilhar sua fé, seus costumes, a sua vida.
No contato com os migrantes pude
encontrar resposta a um questionamento
pessoal: por que os migrantes vêm para cá?
Agora constatei que eles buscam uma vida
melhor, de sonhos e realizações para eles e suas
famílias. Para ajudar os migrantes, a Missão Paz
oferece múltiplos serviços como ensino da
língua portuguesa, cursos, trabalho, saúde,
documentação, assistência social, jurídico,
entre outros.
Atuo como assessora da JUVES e tenho o
enorme desafio de conscientizar os jovens no
carisma scalabriniano para mudar a imagem
que os migrantes têm aqui no Brasil. A migração
é uma realidade viva, e todos os dias estão
chegando migrantes em nosso país. Como
jovens não podemos fechar os olhos, esquecer
nossa história. Somos filhos e filhas e temos
sangue de migrantes, por isso, temos que abrir
as fronteiras de nosso coração, abrir as nossas
mãos para servir, deixar o preconceito e acolher
a todos com amor.
Janaine Ferreira da Silva
São Paulo, SP
jana.silva29@hotmail.com
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Diversos
São Carlos Borromeo

Dia 4 de novembro é a data em que
celebramos o nosso padroeiro!

Carlos Borromeo nasceu em Arona, Itália em
1538. Desde jovem deu sinais de ser muito
dedicado aos estudos e exímio cumpridor de
seus deveres de cada dia. Aos 21 anos obteve o
doutorado em Direito na Universidade de Milão.
Um irmão de sua mãe, o Cardeal Médicis, foi
nomeado Papa com o nome de Pio IV, e este,
admirado de suas qualidades, nomeou Carlos
como Secretário de Estado. Mais tarde, Carlos
renunciou as suas riquezas, ordenou-se
sacerdote e logo depois bispo, dedicando-se por
completo ao trabalho de salvar almas com
profundo amor aos pobres.

Fundação das Congregações
Scalabrinianas

No dia 25 de outubro de 1895, o Bem-aventurado
João Batista Scalabrini fundou a Congregação das
Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo
Scalabrinianas que tem como cofundadores a Bemaventurada Assunta Marchetti e o Padre José
Marchetti.

No dia 28 de novembro de 1887, o Bemaventurado João Batista Scalabrini, fundou a
Congregação dos Missionários de São Carlos
Scalabrinianos, para acolher e servir os migrantes
italianos.

É tempo de Natal. É Deus que habita no meio de
nós através de uma mulher. Que o Menino Deus nasça
a cada dia em nossos corações, transmitindo a alegria
da vida nova. Nosso desejo é que nessa noite de paz

uma estrela cadente esteja sobre o seu lar e que um
coral de anjos possa estar cantando “paz na terra aos
homens de boa vontade”. Que esta paz reine em
nossa vida e em nossas relações, especialmente para
com os migrantes que mais necessitam do nosso amor,
respeito e acolhida. Um abençoado Natal e um Feliz
Ano Novo!

Feliz Natal!
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Mensagem

Natal

Natal me deixa triste. Porque, por mais
que o procure, não o encontro. Natal é uma
celebração. As celebrações acontecem para
trazer do esquecimento uma coisa querida
que aconteceu no passado. A celebração
deve ser semelhante à coisa celebrada. Não
posso celebrar a vida de Gandhi com um
churrasco. Ele era vegetariano, amava os
animais. Uma celebração de Gandhi teria de
ser feita com verduras, água, leite e um falar
baixo. Mais a leitura de alguns textos que ele
deixou escritos. Assim Gandhi se tornaria um
dos hóspedes da celebração. Agora, um
visitante de outro planeta que nada soubesse
das nossas tradições, se ele comparecesse às
festas de Natal, sem que nenhuma explicação lhe fosse dada, ele concluiria que o
objeto da celebração deveria ser um glutão,
amante das carnes, bebidas, do estômago
cheio, das conversas em voz alta, do desperdício.

Nossas celebrações de Natal são como
as cascas de cigarra agarradas às árvores.
Cascas vazias, das quais a vida se foi. Se
perguntar às crianças o que é que está sendo
celebrado, eles não saberão o que dizer.
Dirão que o Natal é dia do Papai Noel, um
velho barrigudo de barbas brancas amante
do desperdício, que enche os ricos de
presentes e deixa os pobres sem nada. (…)
Pois é certo que as celebrações do Natal são
orgias de ricos, celebrações do desperdício e
lixo. Celebrações do lixo? Aquelas pilhas de
papel de presente colorido em que vieram
embrulhados os presentes, não são elas
essenciais às celebrações? Rasgados, amassados, embolados num canto. Irão para o
lixo. Quantas árvores tiveram de ser cortadas
para que aqueles papéis fossem feitos. Para
quê? Para nada. A indiferença com que
tratamos o papel de presentes é uma manifestação da indiferença com que tratamos a
nossa Terra.
Estou convidando meus amigos para
uma celebração de Natal. Ela deverá imitar a
ceia que José e Maria tiveram naquela noite:
velas acesas, um pedaço de pão velho, vinho,
um pedaço de queijo, algumas frutas secas. À
volta de um prato de sopa de fubá – comida
de pobre –, tentaremos reconstruir na
imaginação aquela cena mansa na estrebaria,
um nenezinho deitado numa manjedoura,
uma estrela estranha nos céus, os campos
iluminados pelos vaga-lumes. E ouviremos as
velhas canções de Natal, e leremos poemas,
e rezaremos em silêncio. Rezaremos pela
nossa Terra, que está sendo destruída pelo
mesmo espírito que preside nossas orgias
natalinas.
Rubem Alves
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Dinâmica

Baile de Apresentação
Objetivo: Conhecer-se a partir de atividades
afins, objetivos comuns ou interesses específicos.
Materiais: Uma folha de papel para cada
participante, lápis ou caneta, alfinete, música ou
objetos que fazem ruído (tambor, colheres, etc.).
Descrição: Se lança uma pergunta específica,
como por exemplo: O que mais gosta de fazer? A
resposta deve ser breve, tipo: cantar, dançar,
estudar; conversar com amigos, viajar, etc.
No papel, cada um escreve seu nome e a
resposta à pergunta que se fez e, com o alfinete,
prende o papel no peito ou na costa. Coloca-se a
música ou faz-se algum tipo de som com os
objetos ou instrumentos, e se dança ao ritmo,
dando tempo para ir encontrando pessoas que
tenham respostas semelhantes ou iguais às
próprias.
Conforme vão encontrando pessoas com
respostas afins vão dando-se as mãos e
procurando mais pessoas que possam integrar o

grupo. Quando a música parar, se vê quantos
grupos se formaram; se ainda têm muitas pessoas
sozinhas, dá-se mais um tempo para que todos
encontrem seu grupo.
Uma vez que todos tenham encontrado
seu grupo, parar a música. Se dá um tempo curto
para que partilhem entre si o porquê da resposta
na sua folha. Logo o grupo expõe em plenário em
base a que afinidade se conformou, qual é a ideia
do grupo, porque isso é o que mais gosta de fazer,
etc.

Álbum de Lembranças

Objetivo: Trata-se de acertar as qualidades de
cada um e conhecer os demais.
Materiais: Fotografias de cada participante de
quando eram pequenos, cartolinas e canetas.
Descrição: Se distribui uma cartolina a cada
participante, as quais deverão ser dobradas na
metade. Em uma parte será colocada a
fotografia, e na outra escreverá alguns dados da

infância, tais como: A maior travessura, o melhor
presente, os primeiros amigos, etc.
Uma vez feito os álbuns, juntam-se todos
misturando-os e colocando-os no centro do
grupo e logo vai sendo retirado um por um, lendo
e mostrando a fotografia, entre todos se tratará de
adivinhar a quem pertence o álbum.

Setembro / Dezembro - 2015

37

Pra Descontrair
1. Embaralhadas
As palavras foram embaralhadas. Cabe ao leitor, por dedução, descobri-las para que formem o
versículo. Dica: está em Provérbios.

Fonte: Coquetel Bíblico, Nº 155, pág. 32.

2. Jogo dos Erros
Embora os dois desenhos se pareçam muito, há, entre eles, SETE pequenas diferenças. Quais
são?

Fonte: Livro do Jogo dos 7 erros, pág. 20.
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Pra Descontrair
3. Ligue os pontos
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Sorria
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Conheça nosso jeito de ser
Escreva para: Irmãs

Carlistas

Ir. Silvana Ribeiro, mscs
Ir. Lairi Carmen Salvi, mscs
Cx. Postal 179
99062-970 - Passo Fundo, RS
Fone/fax: (54) 3315.1682
Facebook: Vocacional Scalabrinianas

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

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

Ir. Gessica González Jara, mscs
Santa Rita - Paraguay
Fone: (673) 221.018
E-mail: gessicagonja@yahoo.com.br

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

Ir. Ilda Conradi, mscs
Barrio Pablo Rojas, Km 3,5
Ciudad del Este - Paraguay
Tel: (61) 570.893
E-mail: ildaconradi@hotmail.com

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
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. Alexandre De Nardi Biolchi, cs
Cx. Postal 245
99001-970 - Passo Fundo, RS
Fone: (54) 3317.9549
E-mail: pvcarlista@redescalabriniana.org
alebiolchi@yahoo.com.ar
Pe. Adilson Busin, cs
Rua Atilio Superti, 696
Vila Nova
91750-200 - Porto Alegre, RS
Fone: (51) 3246.8807
E.mail: vigarioregional@terra.com.br
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. 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. 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. Paulo Rogério Caovilla, cs
Rua Umberto Primo, 163
Bairro da Colônia
13219-644 - Jundiaí, SP
Fone: (11) 4584.1957
E-mail: vocaresc@uol.com.br

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

Pe. José Maria López, cs
Rua Dr. Mário Vicente, 1108
Bairro Ipiranga
04270-001 - São Paulo, SP
Fone: (11) 2273.9214 ou
(11) 2063.1492
zemaria.zemalo@hotmail.com
Pe. Gelmino Costa, cs
Rua São Geraldo, 10
Bairro São Geraldo
69050-000 - Manaus, AM
Fone: (92) 3622.7706
E-mail: gelmino@uol.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

Oração pela nossa terra
Deus Onipotente,
que estais presente em todo o universo
e na mais pequenina das vossas criaturas.
Vós que envolveis com a vossa ternura
tudo o que existe,
derramai em nós a força do vosso amor
para cuidarmos da vida e da beleza.
Inundai-nos de paz,
para que vivamos como irmãos e irmãs
sem prejudicar ninguém.
Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar
os abandonados e esquecidos desta terra
que valem tanto aos vossos olhos.
Curai a nossa vida,
para que protejamos o mundo
e não o depredemos,
para que semeemos beleza
e não poluição nem destruição.
Tocai os corações
daqueles que buscam apenas benefícios
à custa dos pobres e da terra.
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa,
a contemplar com encanto,
e reconhecer que estamos profundamente unidos
com todas as criaturas
no nosso caminho para a vossa luz infinita.
Obrigado porque estais conosco todos os dias.
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta
pela justiça, pelo amor e pela paz.
(Papa Francisco)

