Fraternidade Leigos Cavanis
Casa Sagrado Coração, INSTITUTO CAVANIS
Via Col Draga – POSSAGNO (TV)
MOSTEIRO INVISÍVEL - 02.02.2022
Queridos!
Como sempre, há um intervalo de tempo entre o momento em que coloco a mão neste texto e o
momento em que vocês o receberão para usá-lo na oração do MOSTEIRO INVISÍVEL. Hoje me
detenho no relato das núpcias de Caná, de João, que o segundo Domingo do tempo comum propõe
em continuidade com a solenidade da Epifania e com o Domingo do Batismo. O evangelista João,
ao narrar o episódio de Caná, insiste que é o início dos sinais realizados por Jesus, pelos quais ele
"manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele" (João 2,11).
É o começo não simplesmente porque é o primeiro sinal de uma longa série; ao contrário, é o signo
arquétipo (em grego “começo”se diz com arké), de modo a constituir um tipo de molde original
que imprime sua forma em todos os outros signos que seguirão, até a Páscoa. Não é por acaso que
é um sinal que ocorre justamente em Caná, uma pequena aldeia da Galiléia; o significado
simbólico de seu nome, porém, não escapa ao evangelista, que sabe bem que cana em hebraico
significa 'fundar', 'criar'. O que Jesus opera em Caná é como um novo fundamento, que realiza a
criação de Deus, redimindo-a do mal que o pecado introduziu na história, e estabelece
verdadeiramente a nova aliança entre Deus e o seu povo. Agora as bodas aconteceram, Deus se
casa com a humanidade!
Acredito que também para nossa FLC é correto pensar em um momento forte de recomeço para remotivar a nossa experiência associativa e fortalecer uma identidade laical fortemente ligada ao
carisma educativo dos irmãos Cavanis. Por isso, exorto-vos a acolher com grande sensibilidade e
consideração o convite que nos chegou a nós, o Natal do Senhor, de nosso assistente espiritual, Pe.
Giuseppe Moni. A Casa Sagrado Coração, em Possagno, está pronta para nos receber no próximo
verão, para voltar às fontes da genuína Espiritualidade leiga, para se encontrar de novo, mesmo
com novos rostos que entretanto entraram em "Cavanis", para fazer um balanço da situação, para
reencontrar-nos, acolher-nos e partilhar ideais e perspectivas de compromisso em nossas
comunidades de pertencimento, real ou ideal.
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Pode ser, para cada um de nós, e para toda a FLC, a nossa Caná da Galileia, um grande momento
de refundação e de recomeço; não deixemos cair esta oportunidade e a coloquemos no centro da
nossa oração e do nosso discernimento.
Do Evangelho segundo João (2, 1-11):
E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia; e estava ali a mãe de Jesus.
E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas.
E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho.
Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser.
E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam
dois ou três almudes.
Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima.
E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram.
E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho (não sabendo de onde viera, se bem que o
sabiam os serventes que tinham tirado a água), chamou o mestre-sala ao esposo,
E disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom e, quando já têm bebido bem, então o
inferior; mas tu guardaste até agora o bom vinho.
Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória; e os seus
discípulos creram nele.
Da carta - convite do Pe. Giuseppe Moni, assistente espiritual da FLC, 25.12.2021
"Dá-me, ó Deus, um coração que ouça!" - (do 1º Livro dos Reis 3,9)
Caros irmãos e irmãs leigos, colaboradores da Obra Cavanis na Itália, saudando-vos
cordialmente, deixo-me inspirar por aquele versículo bíblico que encontrais na abertura desta
minha, porque também eu desejo me colocar em uma nova e mais profunda escuta da Palavra de
Deus, e escuta daquela " específica palavra " que vocês são, imediatamente, cada um de vocês que
- por alguns ou muitos anos, em várias funções, com diferentes tarefas e experiências e variadas
paixões educativas – no entanto, participais da nossa Obra, ou seja, a transmissão do Carisma
Cavanis que nos foi deixado em preciosa herança pelos nossos Veneráveis Pe. Fundadores e nossa
herança comum de acção e, sobretudo, de santidade, tanto no âmbito educativo das escolas como
no das paróquias.
OBRIGADO realmente em nome dos Superiores Responsáveis da Congregação das Escolas de
Caridade, mas também em meu nome pessoal, como particularmente envolvido e fascinado pelo
acontecimento humano e moral de muitos de vocês, aqui na Itália, assim como pelo testemunho que
dais ao Instituto e pelo bem que nos quer, a nível institucional, talvez a mais significativa das
experiências (ainda em andamento), aqui na Itália é a da Fraternidade Leiga Cavanis (FLC), cujo
Estatuto também está disponível no site da Congregação (https://www.cavanis.org/fraternita-laici2

cavanis/). Significativa como nasceu de uma longa gestação e maturação, compartilhada com
muitos Confrades Religiosos, após as Conferências anuais de verão, na Casa Sagrado Coração de
Possagno, chamados "Religiosos e Leigos juntos pelo Evangelho", que sempre viram uma grande
participação dos nossos, seja nas Escolas como nas Paróquias e na Casa de Espiritualidade, casa
Sagrado Coração (sede institucional/oficial da FLC).
Chegamos ao "portanto": os Superiores, nesses últimos meses, me pediram para retomar este setor,
ou seja, para retomar as fileiras daqueles que colaboram e se comprometem para a difusão do
Carisma. Não é um simples empreendimento não é uma tarefa fácil; também porque nos últimos
anos houve um desgaste agregador, em diferentes níveis, uma queda de tensão, mudando as
pessoas,… e ainda mais agora também devido à pandemia que nos obrigou a rever muitos aspectos
da realidade; talvez destacando a nossa real consistência e maturidade cristã e também Cavanis.
Em todo o caso, sentimos a necessidade - mesmo com as mudanças ocorridas e as que ainda estão
em curso - de voltar às fontes da genuína espiritualidade leiga (da qual os textos acima expressam
uma completa afirmação/declaração de princípio), voltando para nos encontrar novamente (se
Deus quiser), também com novos rostos que entretanto entraram em "Cavanis", para... fazer um
balanço da situação, voltar a encontrar-nos, acolher-nos e partilhar ideais e perspectivas de
compromisso nas nossas comunidades as quais pertencemos, reais ou ideais.
O OBJETIVO FINAL desta minha longa carta é lançar a seguinte proposta-Convite a todos os
leigos que venham "para casa", ou seja, aqueles que colaborem com as nossas Obras, Escolas/
Paróquias, ou, em qualquer caso, estão ligados ao Carisma, aqui na Itália: A CASA SAGRADO
CORAÇÃO em Possagno (TV) está pronta para nos receber no próximo verão, nos dias de quintafeira à tarde/noite 14 até Domingo 17 de Julho 2022 (almoço incluído). Até o final de Fevereiro
próximo, porém, precisamos ter o número, pelo menos indicativo, de quantos acham que podem
participar em Julho. Envie sua confirmação pessoal, endereçada a mim.
Obrigado.
Pe. Giuseppe Moni
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