
 

 

 

 
 

Convite para unir-se a nós em oração como família calabriana 
na vigília de Pentecostes 

 

Queridos irmãos e irmãs da família calabriana, 

 

 Que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado que nos promete o Espírito Santo 

estejam sempre em nossos corações. 

 Estamos próximos da grande solenidade de Pentecostes, que encerra o tempo pascal. 

Pentecostes é a efusão do Espírito Santo que Cristo prometeu aos seus apóstolos, enviando-

os ao mundo para comunicar e anunciar o Evangelho a todos, para fazer de toda a 

humanidade a família de Deus. O Espírito Santo reúne a família dos crentes desde os confins 

da terra e a cimenta na unidade de fé e caridade. Juntos, nos preparamos para celebrar este 

importante evento da Igreja e de nossa vida como cristãos . 

Desejamos dar continuidade  aos nossos encontros mensais de oração que nos unem 

como Familia Calabriana neste contexto particular de pandemia, convidando a todos a se 

unirem espiritualmente neste sábado, dia 22 de maio, I Vésperas de Pentecostes, para 

invocarem juntos o dom do Espírito Santo sobre toda a Obra  a caminho dos Capítulos Gerais, 

sobre a Igreja e o Mundo. 

 Cada membro da Família Calabriana - famílias, comunidades religiosas, grupos, 

singularmente cada pessoa - é convidado a se organizar para celebrar o Pentecostes em sua 

própria realidade eclesial local. Dedicamos um momento do dia 22 de maio à participação 

nas iniciativas preparadas pelas paróquias ou dioceses ou grupos a que pertencem, de vigília 

ou adoração à espera do Espírito. É importante sentir a necessidade de pedir este dom 

juntos em comunhão com toda a Família Calabriana que invoca o Espírito Santo de todos os 

cantos do mundo.  

Precisamos do Espírito Santo para nos confirmar no nosso caminho de comunhão 

rumo aos Capítulos Gerais, para nos dar a sua luz para viver na unidade e para sermos 

testemunhas alegres da Paternidade de Deus no mundo, manifestando o seu amor 

sobretudo aos mais pequenos, aos pobres e necessitados. 

Façamos nossa esta oração de São João Calábria: 

"Que o Espírito Santo desça sobre todos para nos purificar, para nos santificar, 

conceda a graça de viver o espírito puro e genuíno da Obra, 

para o bem de nossas almas, e para a santificação e bem da pobre humanidade, 

  nesta hora de tanta confusão”1. 

Feliz festa de Pentecostes para todos! O Senhor vos abençoe. 
 

P. Miguel Tofful e Madre Lucia Bressan 

 
1 Don Calabria, Registro Messe, 25 maggio 1947. 


