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Savina Petrilli: Um legado de amor
Neste ano comemoramos dois momentos importantes: os 30 anos de beatificação
de Savina Petrilli - fundadora das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, e o ano
do Leigo. Momento ímpar para propagar o carisma que Savina recebeu do Espirito
Santo, estimulando em cada fiel o protagonismo cristão e a vivência dos valores.
“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor por Jesus a conduz
rumo a horizontes sem limites, com um dom que se renova no dia a dia, em profundidade
e beleza.
O maior e os melhores aprendizados de vida se constituem na palavra de Deus.
Viver seus ensinamentos, partilhar suas virtudes, confiar em suas promessas, sem
dúvida, são atitudes que fazem com que o ser humano seja capaz de vivenciar o carisma
Saviniano na busca do crescimento interior. Alguns pilares são imprescindíveis na
formação do ser cristão – Fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza,
temperança, humildade, mansidão...
Savina em sua experiência Cristã convida-nos a buscar em nossas relações diárias,
nos diferentes âmbitos (pessoal, social e espiritual), a vivência de três pontos básicos:
Gratuidade, Acolhimento e Disponibilidade - GAD. Como podemos amar nossa
família, parentes, amigos sem nos permitirmos exercitar continuamente os três pontos
acima mencionados? Como entendo o GAD? De que forma insiro esses três pontos em
minhas relações diárias? Considero-me um(a) Educador(a) em missão nesta vida?
Como diz Antônio Nóvoa -“O que define a aprendizagem não é saber muito, é
compreender bem aquilo que se sabe”. Precisamos compreender que todos somos
educadores e que a educação deve conduzir a um ato de amor. Para tal, faz-se
necessário buscar o amor que fortaleceu Savina em uma vida de santidade-amor ao
Cristo Eucarístico (amor incondicional, genuíno, construtivo, de fé…). Amor que gera um
estado de graça pelo simples fato de servir e querer fazer o bem, especialmente ao
pobre. Com os ensinamentos de Madre Savina, podemos dizer que pobre é todo ser que
sente sede de amor, de atenção, de alimento e de Deus. Portanto, cada um de nós em
determinado tempo, momento ou situação pode ser definido como um ser em carência.
Respeitar, valorizar e tomar para si alguns exemplos muito contribuem para uma
vida em santidade. Entenda que uma vida em santidade quer dizer tornar-me santo na
plenitude da palavra, edificando a mim e ao outro, contribuindo para constituí-lo uma
pessoa melhor, para que um dia ao retornar à morada eterna possa ter deixado uma
contribuição plena em virtudes colaboradoras na formação da dignidade humana.
Famílias Savinianas! Sintam-se convidadas a fortalecer e propagar o que de melhor
nos foi presenteado por Savina Petrilli, vamos fazer uma revolução de amor na terra,
sejamos propagadores das virtudes, dos valores e do carisma dessa mulher que não
poupou esforços para edificar o Reino de Deus.
Uma vida sem o exercício diário do Amor é uma vida sem sentido. Dê sentido a sua
vida!
Família Saviniana

A nova família religiosa recebeu o nome de Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de
Siena. Em 1881, Madre Savina iniciou a fundação do Convento em Viterbo na Itália, e em 1903, com a
fundação do Colégio Santa Catarina de Sena (Belém-Pará), deu início a primeira missão no Brasil.

