
“Porta Santa da misericórdia, um chamado à radicalidade” 

 

 “Nós abriremos a Porta Santa, e juntamente os braços e o coração daquela 

paternidade, que por um inescrutável desígnio divino nos foi comunicada 

por Jesus Redentor.” 1 

 
Caríssimos irmãos e irmãs da família calabriana, 
 
 A paz, a alegria e amor do Senhor misericordioso estejam e 
permaneçam sempre nos nossos corações. 

Por uma graça particular neste ano santo da misericórdia, o Bispo e 
Verona Dom Giuseppe Zenti concedeu-nos que a Igreja da Casa Mãe de São 
Zeno ao Monte, seja Porta Santa de 29 de setembro a 8 de outubro, 
durante a novena e celebração litúrgica de São João Calábria. 

É a primeira vez na história que o lugar tanto amado por Pe. Calábria, 
considerado por ele mesmo “terra santa e bendita”, torna-se porta santa da 
misericórdia. É um momento de graça providencial e de dons particulares 
para toda a família calabriana e para as pessoas que se aproximarão. 

Com esta carta desejo tornar-vos partícipes deste evento 
extraordinário. Imagino como Pe. Calábria exultaria e se prepararia para um 
acontecimento tão importante para a nossa Obra. 

Unamo-nos à Casa Mãe em oração condividindo três conceitos 
fundamentais: 

 
1. “Porta Santa da Misericórdia”, um chamado à 

radicalidade evangélica e calabriana. 
No percurso deste triênio queremos redescobrir o nosso chamado na 

raiz mais profunda que é Jesus Cristo, Aquele que dá significado a toda a 
nossa vida. Toda a ocasião é motivo para abrirmo-nos à sua graça que nos 
renova e produz em nós a verdadeira alegria que ningém poderá nos tirar. 
As atividades de cada dia não devem nos tirar daquilo que é essencial na 
nossa vida cristã e consagrada. A porta santa é um momento de graça pelo 
qual o Senhor nos chama a uma conversão profunda. 
 O perigo da superficialidade está sempre presente em nossa vida; 
estas ocasiões nos chamam novamente a uma fidelidade viva e renovada da 
nossa vocação. A experiência da misericórdia é um convite à radicalidade 
porque é um encontro com Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai que 
nos chama a manter o olhar fixo sobre Ele. 
 Procuremos, portanto, de viver os dias da novena e da festa litúrgica 
de Pe.Calábria como uma oportunidade de renovação do nosso chamado à 
santidade. “Irmãos e irmãs este é o nosso tempo, este é o tempo propício, 

este é o tempo da radicalidade evangélica e calabriana. O contexto cultural 

e eclesial no qual vivemos necessita de cristãos e consagrados embuídos do 
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Evangelho, abertos às novas pobrezas e situações da vida humana. Somos 

chamados a viver a intimidade com Cristo; intimidade que não é intimismo 

ou rigidez de princípios prestabelecidos; uma intimidade que nos faça 

enxergar a riqueza de Deus Pai, que nos ama e acompanha e se manifesta 

na história.” 2 

 
2. Pe. Calábria nos convida a uma renovação na busca da 

santidade. 
 Um segundo elemento que devemos ter presente é a figura própria 
de São João Calábia diante de acontecimentos como este. Para ele, 
represntava um chamado à santidade, especiamente para os menbros da 
Obra, nascida do Sagrado Coração de Jesus. 
 As suas palavras, também no nosso tempo, podem ajudar-nos a 
retomar a nossa vida e viver segundo o grande dom de pertencermos à 
Obra que o Senhor nos fez por uma graça particular. “Oh! Como devemos 

elevar ao Senhor o nosso hino de agradecimento, não obstante as nossas, 

as minhas imperfeições e falhas que deveriam desviar os grandes desígnios 

divinos que Deus tem sobre esta sua Obra, nascida do divino Coração, 

porém sempre pousou o seu olhar de amor sobre todos e cada um de nós, 

nos manteve no seu jardim, que é esta Obra, nos usou como seus 

instrumentos... Caros e amados irmãos, sejamos um só coração e uma só 

alma; pelo amor de Deus, aproveitemos desta nova graça que o Senhor nos 

faz; disse e repito que, para nós da Casa, é mesmo o ano santo, o ano 

jubilar. No ano santo quantas graças o Senhor nos faz, quantas 

misericórdias nos proporciona! Irmãos, se nós cultivarmos as condições 

necessárias para possuir estas graças e misericórdias que Deus dispensa 

neste ano santo, eu o sinto, Deus dará também para nós as mesmas e 

eternas misericórdias e também alguma coisa bem mais particular. No ano 

(santo), para gozar dos benefícios, a primeira coisa é humilhar-se, pedir 

perdão ao Senhor, fazer uma confissão, quem sabe geral, sepultar o 

passado, começar uma nova vida. Portanto, o jubileu, o ano santo marcou o 

início da nossa santificação. Irmãos, levantemo-nos, façamos isto pelo amor 

de Deus, também decidamos perante Deus três vezes santo considerando, 

eu por primeiro, as grandes graças que Ele nos fez e os muitos pecados que 

aqui cometemos, bem aqui na sua Casa, enquanto Ele nos abençoava, nos 

ajudava. Uma boa confissão portanto, com uma promessa sincera e eficaz 

de dar-nos inteiramente ao Senhor, como Ele quer que aqui sejamos, ou 

seja, não ter outra coisa em mente que a Sua glória, o bem das almas e 

desta sua Obra, e para isto sacrificar o nosso eu, o nosso modo de ver; ser 

aqui, como tantas vezes vos disse e redisse, como trapos, como argila, sem 

cabeça. Acreditai-me, ó caros, esta é a primeira condição para que se 

desenvolvam os divinos desígnios, para que esta Congregação de Deus seja 
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sempre nova, se mantenha jovem, seja sempre cheia daquela vida que 

deve ter para si e depois dar a tantas almas.”3 

 
3. Celebrar juntos a misericórdia. 
 Convido todos os membros da família calabriana a unirem-se nas 
diversas partes do mundo nos dias em que será aberta a porta santa em 
São Zeno ao Monte. Em cada lugar haja um sinal concreto de unidade e 
comunhão e de celebrar juntos a misericórdia. Certamente não faltará a 
criatividade nas comunidades religiosas, nas paróquias, nas atividades, nos 
grupos calabrianos de procurarem um momento para celebrarem juntos a 
misericórdia como renovação da nossa vida na fidelidade ao carisma. Estou 
certo de que o Senhor fará germinar muitas graças e que darão frutos de 
santidade para cada um de nós, com um novo fervor e entusiasmo no nosso 
seguimento de Jesus, rosto da misericórdia do Pai. Partilhemos estes dons 
para o crescimento de nós todos. Sinto isto como um chamado que o 
Senhor nos faz para envolver-nos sempre mais com o espírito e a missão da 
Obra. 
 Eu em primeira pessoa tornarei estes dias santos em oportunidade 
para a minha pessoal conversão e santificação. Também me coloco à 
disposição para quem quiser aproximar-se para celebrarmos juntos a graça 
e a misericórdia do Senhor neste tempo santo, aqui na Casa Mãe. 

Caríssimos irmãos e irmãs, o chamado que o Senhor nos faz nos 
ajuda a viver a alegria da radicalidade para que a nossa vida seja sempre 
um testemunho do amor misericordioso do Pai. 
 Desejo a todos uma boa preparação e boa festa de São João Calábria. 
 Saudações a todos e peço a caridade de vossas orações.  

Deus vos abençõe. 
 

 Fraternalmente, 
Pe. Miguel Tofful 

 
Verona, 29 de Agosto de 2016. 
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