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Prezados amigos e benfeitores!
 
As provas, os sofrimentos, tomados pelas mãos de Deus, não farão senão aumentar a 
nossa Fé: ela queimará com novo ardor, resplandecerá com nova luz de Cristo para as 
multidões..” São Luis Orione.

Estamos vivendo tempos diferentes de tudo aquilo que estávamos acostumados. Hoje, 
estamos inibidos para interagir, abraçar, tocar, visitar. Gestos e atitudes que faziam partes 
de nossa humanidade de repente são questionados e criminalizados. Por trás de uma 
máscara, sorrisos se tornam tímidos e palavras ganham um certo abafamento. O que 
era alegria, festa, reunião, tornou-se triste, sem vida, só. Este é o momento que estamos 
vivendo: PANDEMIA!!

No entanto, temos algo precioso: ESPERANÇA E FÉ. Esperança de que este é um momento 
como tantos outros difíceis que já passamos e que juntos, como uma grande corrente do 
bem, iremos superar. Já passamos momentos assim: Guerras, fomes, terremotos, pestes. E 
superamos! Assim, temos certeza que também este instante de dor irá passar. E aqui entra 
a FÉ naquele todo Poderoso que fará, como nos diz o texto acima, resplandecer a Luz 
Divina em nosso meio.

Fechamos nossos portões! Mas não fechamos nossos corações. Fechamos nossas 
casas, mas não fechamos nossas famílias. Tudo retornará com a certeza de sermos 
melhores. O que estamos fazendo é sim um grande curso 
de aperfeiçoamento da humanidade. E quando tudo 
retornar, quando as máscaras caírem de nossos rostos, 
novamente aqueles sorrisos abafados se transformarão 
em gargalhadas alegres. E estaremos aqui, no Pequeno 
Cotolengo de braços abertos para aquele tão saudoso 
abraço.

Juntos, passaremos este momento para que ao sair dele 
estejamos bem melhores. Fiquem conosco. Continuem 
conosco!

“Só a caridade Salvará o Mundo”. São Luis Orione

Com carinho e respeito, Pe. Renaldo
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Seja a diferença na 
vida de quem mais 

precisa.
Ajude o Pequeno 

Cotolengo 
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Texto e Imagens: Pe. Marialdo Assis - Porto Alegre RS

 Há mais de cinco décadas, na grande Cruzeiro, 
região periférica da Capital Gaucha, a família Orionita 
armou suas tendas e para entender a importância 
desta história, se faz necessário ler a carta do 
provincial da época, o Padre Antônio Pagliaro. Em 
1968, após confirmar que aceitaria a missão, fez uma 
ressalva apenas “queremos a paróquia mais pobre de 
Porto Alegre”, e foi nestas condições, que no dia 18 
de fevereiro de 1968 às 9h00 da manhã, Dom Vicente 
Scherer deu posse ao primeiro pároco, o Padre 
Gustavo, na recém criada Paróquia Santa Teresa de 
Jesus.      

A ação social Dom Orione surgiu no mesmo ano da 
fundação da paróquia, no dia 13 de março de 1968. Na 
medida em que as carências da comunidade foram 
sendo identificadas, a proposta caritativa Orionita 
ganhava campo, espaço e solidez, inserindo-se ao 
lado das famílias em estado de vulnerabilidade social. 
As primeiras atividades da Ação Social Dom Orione 
foram direcionadas às mulheres, que se reuniam 
no Clube de mães, e que além de oferecer alguns 
cursos, era também lugar onde as famílias carentes 
encontravam um pouco de conforto espiritual e 
assistência social.

Assim, como em toda e qualquer grande cidade, 
a violência e o malabarismo das famílias para 
enfrentar as dificuldades não foram diferentes na 
Grande Cruzeiro, que sempre ocupou um espaço nas 
publicações dos jornais da Cidade. Porém qualquer 
um com olhar mais atento, iria perceber que em 
um contexto marcado pelo barulho das armas e da 
violência, o que realmente move a comunidade são 
os gestos silenciosos de Caridade, e eles são sutis, 

evangelizadores e ao mesmo tempo denunciadores 
e construtores da civilização da paz. Ao lado dos 
padres que por aqui passaram, os leigos sempre 
foram os protagonistas, construíram a paróquia com 
os recursos de suas festas, sentiram a necessidade 
de escolas para as crianças e foram atrás para 
construí-las e hoje, após cinco décadas a Caridade 
continua a fazer valer o mistério do amor cantado 
pelo apostolo São Paulo que afirmou: “Agora, 
pois, permanecem estas três: a Fé, a Esperança e 
a Caridade; porém a maior destas é a Caridade”. 
A Caridade vai seguindo seu percurso, em meio a 
comunidade, escrevendo a cada dia as páginas de 
uma linda história. Atualmente, na frente da paróquia, 
estão terminando uma grande avenida com corredor 
exclusivo para ônibus, o que vai dar uma grande 
visibilidade a Paróquia Santa Teresa de Jesus. As 
obras, com o projeto da CEI, foram reformadas e 
revitalizadas com novas estruturas. Para nós padres 
Orionitas resta somente agradecer a Deus pela 
graça de estarmos inseridos em uma comunidade 
resiliente e forte que assumiu a espiritualidade de 
nosso fundador como um lema “Somente a Caridade 
Salvará o mundo”.    

A CARIDADE É O MOTOR QUE MOVE A SOCIEDADE



DESAFIOS EM TEMPO DE 

PANDEMIA
 Os tempos estão cada vez mais difíceis e 
para enfrentar a pandemia causada pelo 
novo coronavírus, o Pequeno Cotolengo 
vem realizando várias ações. Proteger os 
Assistidos, funcionários e voluntariado. 

Seguindo as diretrizes da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e com a 
participação da direção e toda força de 
trabalho da Organização, foi elaborado um 
Plano de Contingência ao enfretamento do 
Covid-19.

Foram estabelecidos fluxograma de 
atendimento, diagnóstico e notificação de 
possíveis casos suspeitos e/ou confirmados 
de coronavírus no Pequeno Cotolengo, 
assim como as medidas de prevenção de 
infecção que visam proteger Assistidos, 
asilados, profissionais de saúde e demais 
funcionários.

As auditorias setoriais e protocolos foram 
intensificados sobre o enfrentamento do 
Covid-19.

Foi elaborada documentação pertencente 
a esta  área de atuação e realizado 
treinamento com toda equipe. 

Este treinamento foi realizado pelo Núcleo 
de Educação Permanente, que faz parte do 
Pequeno Cotolengo e o responsável pela 
capacitação de 100% dos profissionais foi o 
enfermeiro Rubens Gruber.

Também são realizadas visitas 
multiprofissionais nos setores, reuniões 
semanais com a direção, gerência de 
saúde, coordenação de enfermagem e 
diretor técnico.



O enfermeiro especialista da Comissão 
de Combate a Infecção Hospitalar (CCIH), 
Rodrigo Luís Alves, aponta outros fatores 
importantes para a prevenção, como a 
análise de indicadores, a produção de 
planos e planejamentos para prevenção 
de infecção e a notificação compulsória, 
encaminhada à Secretaria de Saúde de 
Curitiba. 

Todas estas ações foram anexadas ao 
Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar (PCIH), exigido pela Secretaria 
de Saúde.

Acompanhe um pouco 
mais das nossas medidas 
de segurança.

Foram instaladas mais pias para a 
higienização, obrigatória, das mãos na 
entrada da Organização e demais ambientes. 
Também há demarcações sinalizando 
distanciamento 1,5m entre cada pessoa pela 
instituição.

São obrigatórios o controle da temperatura, 
o uso de máscara e EPI. Foi reforçada a 
desinfecção de superfícies e terminais.

Texto: Texto Rodrigo Luís Alves 
Imagens: Marketing Pequeno Cotolengo 



Nossa Organização, construiu um completo 
programa de prevenção no enfrentamento à 
pandemia para proteger nossos funcionários 
e principalmente nossos Assistidos, que fazem 
parte do grupo de risco. 
Dentre as inúmeras ações tomadas, a 
desinfecção de todas as calçadas e áreas 
comuns, realizada pela equipe da Sanepar, foi 
uma importante medida.
Para a desinfecção, foi utilizado hipoclorito 
de sódio diluído, um dos produtos indicados 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).
Esta ação foi realizada em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e Polícia 
Militar, que fez o isolamento da área e a 
segurança do trânsito durante a desinfecção.
Nosso agradecimento a equipe da Sanepar e 
PMPR pelo apoio. A pandemia passará, mas a 
gratidão será eterna.

Reforço na higienização para combate do Covid-19



O mais tradicional evento gastronômico filantrópico da 
cidade de Curitiba, que acontece 47 anos, voltou no dia 07 
de junho, após alguns meses interrompidos em virtude da 
pandemia do Covid-19, com a venda apenas para viagem. 
Ainda não podemos sentar à mesa juntos, mas assim 
mesmo, foi muito bom rever os amigos, sem poder dar um 
abraço, sentimo-nos muito felizes por poder compartilhar 
esse momento.

Nosso churrasco foi abrilhantado pela presença da Banda de 
Música da PMPR, que além da apresentação para ao público, 
fez a alegria dos nossos Assistidos provocando vários 
sorrisos encantadores. 

Venceremos a pandemia, e levaremos em nossos corações a 
gratidão por esse apoio nesse momento tão importante. 
O vírus do amor é mais forte. 
O amor sempre vence.



CURTIR
As lives que São Luís Orione 
faria...
O Pequeno Cotolengo do Paraná foi fundado 
em 1965 e ao longo desses 55 anos, muitos 
desafios foram postos e nesse momento em 
que a humanidade sofre os efeitos da Pandemia 
do Covid-19, novos desafios nos são impostos. 
São Luís Orione, fundador da congregação que 
administra a instituição, trabalhou em meio aos 
escombros recolhendo vítimas de terremotos 
e guerras, e sempre se manteve firme em sua 
missão e fé. 
Com as restrições de acesso ao Pequeno 
Cotolengo e respeitando as medidas dos 
órgãos e autoridades de nossa cidade e 
estado, as celebrações festivas e religiosas 
não puderam mais receber os amigos, porém 
não foram interrompidas. Toda quinta-feira às 
20h00 e domingos às 10h00 são transmitidas 
respectivamente a Adoração ao Santíssimo 
Sacramento e a celebração da missa. Se num 
primeiro momento tínhamos muitas dúvidas 
sobre a necessidade e ou a importância, 
agora essa ação faz parte da vida da nossa 

Organização. Quantos depoimentos, quantos 
relatos, quantas pessoas que “vivem” momentos 
de pura fé e partilha. Os meios tecnológicos, 
nesse momento, servem como elo de conexão, 
mas vão muito além do virtual. Podemos sentir a 
presença de muitos. O sentimento é de darmos 
as mãos, dobrarmos os joelhos e tanto abraçar 
quanto sentir-nos abraçados. Uma experiência 
de fé. São Luís Orione, aqui estivesse conosco, 
temos absoluta certeza, faria muitas “lives” e 
continuaria tocando almas e corações. 

Ave Maria e Avante!!!!

Transmissões Pelas Paginas 

Pequeno.Cotolengo PequenoCotolengo

https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo
https://www.facebook.com/pequeno.cotolengo
https://www.instagram.com/pequenocotolengo/


O Pequeno Cotolengo está em festa. 
Recebemos duas novas filhas, irmãs, uma 
com dez e a outra com nove anos, que foram 
acolhidas em nossa Organização. Vindas do 
interior do Estado do Paraná, elas irão morar 
na Casa Lar Dom Gaspar Goggi, que acolhe 
menores de idade. 
São mais dois anjinhos que agora fazem 
parte da nossa família de mais de 220 
Assistidos.  
Sejam bem-vindas e que a presença de 
vocês seja motivo de alegria e força para que 
possamos seguir em frente nesses tempos 
desafiadores que vivemos.

“Às portas do Pequeno Cotolengo, não pergunta a quem entra 
se tem uma religião, uma nação, ou uma cor, apenas se tem 

alguma dor a ser curada”.
São Luís Orione
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Show
de Prêmios

No último dia 21/06 nossa Organização realizou o tradicional Show 
de Prêmios, porém nesse ano de forma online. Com a presença de 
auditores externos e com todos os cuidados necessários, foram 
sorteados cinco prêmios, dentre eles um automóvel 0KM. 

A transmissão foi feita pela página do Facebook, em uma live, e a 
transparência, um dos pilares do Pequeno Cotolengo, foi a principal 

preocupação dos organizadores, pois são 55 anos de confiança depositada por toda a comunidade 
e mesmo nesse momento tão conturbado que vivemos, nossos pilares devem ser mantidos e 
fortalecidos cada vez mais. 

Mais de 3.000 visualizações mostram que apesar das restrições que o momento nos impõe, 
conseguimos chegar aos nossos amigos e amigas e manter a relação de confiança que tanto nos 
importa. Você pode assistir a transmissão do evento CLICANDO AQUI.

Confira os ganhadores. Agradecemos mais uma vez a todos que nos apoiaram, e temos certeza que 
tudo isso passará e voltaremos a nos abraçar e juntos confraternizar.

Cupom Nº: 68386

0

Automóvel Sandero 0km1 PRÊMIO  - 
Ganhador:  Celso Martins

Cupom Nº: 85233

0

Máquina Lava e Seca2 PRÊMIO  - 
Ganhador:  Teresa Schreiber

Cupom Nº: 09460

0

TV Led 43”3 PRÊMIO  - 
Ganhador: Maria Rosa Ciscato

Cupom Nº: 19614

0

Refrigerador4 PRÊMIO  - 
Ganhador: Margarete Cristina Hornin

Cupom Nº: 00065

0

Smartphone5 PRÊMIO  - 
Ganhador: Paulo Antonio Carbonar

https://business.facebook.com/pequeno.cotolengo/videos/vb.528555010522158/654328918499974/?type=2&theater
https://business.facebook.com/pequeno.cotolengo/videos/vb.528555010522158/654328918499974/?type=2&theater


Dia 05 Jackson Dia 05 Elias Dia 05 Nelson

Sidney é natural de 
Curitiba e completou 
47 anos. Foi acolhido 

em nossa casa em 
2018. Alimenta-se de 
maneira autônoma 
e com dieta livre. É 

bastante participativo 
nas atividades da 
escola, tem boa 

comunicação e é 
simpático com todos.

Dia 01 Sidney

Jackson fez 34 anos e 
é natural de Curitiba. 
Está conosco desde 

1997. Vai à escola, 
porém tem pouca 

capacidade de 
comunicação. Possui 
deficiência mental, 
é cadeirante e sua 

alimentação é do tipo 
pastosa.

Elias vai completar 
1 ano conosco em 
agosto. É natural 

de Curitiba e fez 22 
anos. Necessita de 
auxílio total, possui 
deficiência mental 

moderada e sua dieta 
é líquida.

Nelson é de 
Diamante do Norte 
(PR), tem 53 anos 

e está conosco 
desde 2001. É calmo 

e quase sempre 
sorridente. Gosta 
muito de música 
e participa das 

atividades da escola.

Dia 06 Clarissa

Clarissa completou 
54 anos e foi acolhida 
em nossa Instituição 

em 2001. Participa das 
atividades da escola e 
das terapias em grupo. 
Não fala e comunica-se 
muito pouco de outras 
formas não verbais. É 

cadeirante, usa fraldas, 
sua alimentação é do 

tipo pastosa e necessita 
de auxílio total.

Dia 25 JonasDia 20 RosalinaDia 17 AntônioDia 11 LucimaraDia 10 Ivo

Jonas nasceu em Volta 
Redonda (RJ), tem 21 

anos e há 6 anos mora 
conosco. Participa 

com intensidade das 
atividades da escola. 

Possui deficiência 
mental complexa, 
porém tem uma 

boa capacidade de 
compressão do mundo 

ao seu redor.

Rosalina completou 
65 anos e é natural de 
Curitiba. Foi acolhida 

na instituição em 1971, 
com apenas 16 anos 

de idade. Comunica-se 
de forma alternativa e 

tem total entendimento 
das coisas. É bastante 

independente nas 
atividades do dia-a-dia 

e adora pintar.

Antônio é natural 
de Assai (PR), fez 47 
anos e está conosco 
desde 2001. Não tem 
a comunicação verbal, 
mas é muito atencioso 

com o que lhe 
pedem. Tem bastante 
autonomia, dieta livre 
e um ótimo apetite. 
Participa ativamente 

das atividades da 
escola.

Lucimara completou 
44 anos e foi acolhida 
em nossa casa com 
apenas 8 anos de 
idade, em 1984. É 
bastante tranqüila 

e locomove-se com 
dificuldade. Participa 

das atividades da 
escola, faz fisioterapia 

convencional e 
também a equoterapia. 

Ivo foi acolhido em 
21 de março de 2020 
e fez 59 anos. Tem 
alimentação livre e 

deficiência mental leve. 
É bem colaborativo 

com todas as atividades 
da UCCI e sempre está 

disposto a ajudar os 
profissionais de saúde 
nestas nas atividades. 
Comunica-se muito 

bem e ama ler.



Seja a diferença na vida 
de quem mais precisa.

Ajude o Pequeno Cotolengo a oferecer mais educação, nutrição, saúde, qualidade de vida e 
carinho para os Assistidos.

Clique AQUI e 
faça a sua doação!

https://doar.pequenocotolengo.org.br/

