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O Vírus do amor é mais Forte!
Neste mês, chegamos até vocês com intuito de manifestar nossa alegria por este 

momento. Sabemos que o ano que findou não foi fácil. Tivemos muitos medos, angustias 
e incertezas. Tudo parecia tão irreal, sem nexo e sem fim. Porém, vencemos estes entraves 
e chegamos num novo ano, que já nasceu com notícias de mudanças e esperança de um 
tempo melhor. 

Nós do Pequeno Cotolengo, também vivemos estes momentos com muita dor no 
coração. Dúvidas fizeram partem de nossas rotinas, contudo, nos apegamos em algo muito 
importante em nossa instituição: a vida! Sim, vida de nossos moradores/Assistidos, nosso 
bem maior. Aliás, é por isso que aqui estamos para protegê-los e fazer deste rincão um porto 
seguro. E assim foi! Tivemos alguns contaminados, porém a fatalidade não bateu em nossa 
porta. Resistimos, rezamos e acreditamos. Enquanto aqui dentro travamos batalhas por algo 
invisível, mas real, para fora dos portões tínhamos uma legião de amigos e benfeitores que 
confiavam em nosso trabalho e não nos deixaram nada faltar. E isto nos fortaleceu: seu 
apoio e confiança! Gratidão é tudo que podemos manifestar neste momento. E um apelo 
constante: que continuem conosco! Fiquem conosco e lutem conosco! Sozinhos somos 
fracos, mas unidos seremos sempre mais fortes. 

Obrigado a todos vocês amigos e benfeitores. Sua 
confiança nos fortaleceu e seu apoio nos sustentou. Viva 
2021! Se o ano 2020 foi de dor, 2021 será de cura e em 
breve reabriremos nossos portões e de forma triunfal, vocês 
adentrarão em nosso refúgio e as máscaras darão vez aos 
sorrisos estampados que tanto nos é caro. E tudo voltará a 
ser como deve: livre, alegre, festivo, vivo.

Fi q u em con osco ,  l u tem con osco e  ven ça m 
con osco .  A l i á s ,  o  v í ru s  d o a mor  ven cerá !
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Prêmio GPTW Brasil - Terceiro Setor
O ano de 2021  iniciou com boas notícias para o Pequeno Cotolengo Paranaense: a Organização foi certificada 

entre as 15 Melhores Empresas para Trabalhar GPTW Brasil – Terceiro Setor. O prêmio GPTW Brasil apresenta 
como valores a confiança, e o espírito empreendedor de cada empresa analisada, sendo um diferencial para 
a Organização, visto que é reconhecida como uma empresa que possui maiores índices de confiança, alto 
desempenho, e inovação.

Todo este bom desempenho é fruto de atividades voltadas à promoção de um ambiente de trabalho 
pautado na confiança, no desenvolvimento humano, e no carisma Orionita, guiando-se pelos princípios de fé, 
caridade, promoção humana, compromisso e transparência.

No prêmio GPTW Brasil, é analisado e calculado uma nota final da organização nos rankings nacionais, 
regionais e setoriais, utilizando uma avaliação da empresa em diferentes visões, entre elas a pesquisa com os 
funcionários e o relatório de práticas. Com as notas finais, é realizado uma média ponderada com as notas e 
pesos relativos a cada especificidade. 

Pequeno Cotolengo é Referência em Premiações 

Em dezembro de 2020, encerramos o ano com mais duas conquistas: o 
prêmio Ser Humano e Mesa Brasil Sesc Paraná.

O prêmio Mesa Brasil Sesc Paraná tem como principal objetivo coletar 
alimentos de feiras, centrais de distribuição, e outras redes alimentícias, e 
entregar para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Pequeno 
Cotolengo recebeu o prêmio em agradecimento pela participação na rede 
de combate ao desperdício de alimentos e promoção à solidariedade social.

Já no prêmio Ser Humano – Luiz Hamilton Berton 
(PSH) de 2020, entregue pela Associação Brasileira de 
Recursos Humanos do Paraná (ABRH–PR), o Pequeno 
Cotolengo conquistou o 3º lugar na categoria 
“Desenvolvimento”, pelo projeto “Estudar também é 
para mim”. O prêmio Ser Humano tem a missão de 
incentivar o crescimento e as boas práticas de gestão 
de pessoas.



A escola do Pequeno Cotolengo é modelo 
de superação nestes tempos de pandemia. 
Com muita dedicação e amor, a direção e os 
professores tiveram que se adequar para o 
desenvolvimento das atividades escolares.
Com o uso de recursos tecnológicos, a escola 
organizou aulas não presencias em formato de 
videoaula de todas as disciplinas ofertadas. 

Toda semana os professores gravam, 
editam, postam e encaminham as videoaulas 
para análise da direção da escola. Após isso, 
os vídeos são enviados para os setores de 
Enfermagem e Técnico que faz com que todos 
os estudantes dos lares tenham acesso.

                                                 

DESAFIOS
Os Novos

da Escola Pequeno Cotolengo

“Nós estamos muito felizes por ter conseguido 
neste tempo de pandemia, possibilitar ao 
estudante da nossa Escola do Pequeno 
Cotolengo um ensino de qualidade. Mesmo 
com as videoaulas é percebida a evolução dos 
estudantes e a alegria que sentem quando vêem 
seus professores na tela da TV”, afirma a diretora 
da escola Alessandra Marquete Kussen.

Este progresso também é mérito de todos 
os professores que, além de não deixar de lado 
algumas das principais características da escola 
(a alegria e o amor aos Assistidos), também 
tiveram que aprender a produzir os vídeos e ter 
o cuidado de usar uma linguagem assertiva para 
que os estudantes pudessem compreender o que 
está sendo falado e realizar a atividade.



Uma nova obra Orionita nasce no Brasil: o Pequeno 
Cotolengo Joinvilense. No dia 13 de dezembro de 2020, 
foi realizada a benção da Pedra Fundamental Pequeno 
Cotolengo Joinvilense, ação que deu início a mais um passo 
para o crescimento da família Orionita. 

Desde o dia primeiro de fevereiro de 2019, a Paróquia 
Nossa Senhora do Caravággio, localizada na cidade de 
Joinville, passou a fazer parte das comunidades Orionitas 
da Província Nossa Senhora da Anunciação, Brasil-Sul. A 
partir disso, em dezembro de 2020, o sonho estava cada 
vez mais próximo: a compra do terreno foi realizada, 
implantando assim o “Pequeno Cotolengo Joinvilense”, 
filial do Pequeno Cotolengo Paranaense.

De acordo com o bispo da Diocese de Joinville, Dom 
Francisco Carlos Bach, o novo Pequeno Cotolengo em 
Joinville é a realização de um sonho. “É um grande 
momento para Joinville e toda região ter uma obra destas. 
Minha gratidão como Bispo, minha gratidão como alguém 
muito interessado nesta obra que dará muito frutos de 
caridade”, relatou o bispo.

A cerimônia da benção da Pedra Fundamental contou 
com a presença do diretor presidente do Pequeno 
Cotolengo Paranaense, Padre Renaldo Amauri Lopes, além 
da presença do superior provincial Orionita, padre Rodinei 
Thomazella, diretor executivo do Pequeno Cotolengo 
Paranaense, Diogo Azevedo, o ecônomo provincial, padre 
Aparecido da Silva, o páraco padre Osvaldir Ribeiro, e o 
vigiário padre Cristiano Santos, e demais fiéis.

Pequeno Cotolengo Joinvi lense recebe benção da Pedra Fundamental 

O iníc io de um sonho

Durante o evento, uma imagem de São Luis Orione 
foi colocada sobre um marco, constando os documentos 
que atestam o início da história desta obra. Para o diretor 
presidente do Pequeno Cotolengo Paranaense, padre 
Renaldo Lopes, este é um desejo antigo da Organização. 
“Nasce em Joinville uma nova filial de nossa Organização. 
Ter um Pequeno Cotolengo na cidade das flores é um desejo 
antigo, uma semente lançada há mais de dez anos que agora 
floresceu”, enfatiza.

Segundo o diretor executivo do Pequeno Cotolengo 
Paranaense, Diogo Azevedo, a nova obra é gratificante. 
“Queremos fazer possível o desejo de Dom Orione de 
atender os mais pobres e necessitados da região de Joinville”, 
explicou Azevedo.

Além da imagem de São Luis Orione, foram colocados 
dentro da Pedra Fundamental um pergaminho, a imagem de 
Santa Luzia, um terço, a imagem de Dom Orione, a bandeira 
do Pequeno Cotolengo Paranaense, a echarpe que simboliza 
o Pequeno Cotolengo Joinvilense, e o álcool, representando 
a purificação da alma.

O Pequeno Cotolengo Joinvilense está localizado na 
Estrada Barbante, no bairro Morro do Meio, no território da 
Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio.

“Ter um Pequeno Cotolengo na cidade das flores 
é um desejo antigo, uma semente lançada há 
mais de dez anos que agora floresceu”

(Padre Renaldo Amauri Lopes)



Discernimento
Vocacional Através da Oração

Na Província, através do acompanhamento 
espiritual, auxilia-se o formando, nas suas reflexões, 
ajudando-o a definir de maneira mais lúcida e segura 
sua escolha vocacional. 
Um meio muito seguro para fazer o discernimento 
vocacional é a oração. A partilha da oração ajuda o 
Acompanhante Espiritual a captar os desejos mais 
profundos, os apelos do Senhor e as moções do 
Espírito Santo. 
Este processo permite ao acompanhante espiritual 
sentir se o formando tem sonhos, se tem desejos que 
indicam o chamado vocacional. 

Essa caminhada executada de maneira cuidadosa, 
permite enxergar as pessoas por dentro, assim o 
orientador pode ajudar o formando a fazer a eleição 
do estado de vida. 

Jesus chama discípulos para segui-lo e apresenta 
suas exigências. A primeira idéia que aparece na 
cabeça do formando é que ele já fez a eleição do 
estado de vida. Mas, a oração diária, a partilha, ajudam 
a perceber melhor, as exigências que Jesus coloca 
para essa caminhada. E diante das exigências feitas 
por Jesus, a pessoa é levada a examinar mais em 
profundidade as motivações que a levaram atender 
ao chamado de Cristo. 

Se olharmos para São Pedro, no começo do 
seguimento de Jesus, aparecem motivações humanas 
para segui-lo: e nós que deixamos tudo... Mas depois 
de longa convivência com Jesus na oração, Pedro 
mudou totalmente a motivação do seguimento de 
Jesus: a quem iremos nós Senhor... 

Existem vocacionados que abraçam a Vida 
Religiosa por causa de Jesus, mas também por 
motivos humanos. Diante das exigências de 
Jesus, na oração diária, o formando percebe 
que motivações humanas não são alicerce para 
sustentar o seguimento de Jesus. 

Aqui tem que tomar sua decisão. Existem os 
formandos que refazem as motivações: colocam 
Jesus no centro. Existem os que percebem que as 
exigências de Jesus são fortes e não tem coragem 
de assumi-las. A oração pessoal diária, leva a 
pessoa a adquirir um hábito de vida de oração 
que o ajudará a seguir tranqüilo o chamado 
vocacional. 

Pe. Olívio Rosso - Sacerdote Orionita   
Pequeno Cotolengo do Paraná



Padre Giuseppe Zambarbieri

O Padre Giuseppe Zambarbieri, terceiro sucessor de Dom 
Orione foi Diretor Geral de 1963 a 1975.  Faleceu em Roma em 
15 de janeiro de 1988 com 73 anos, dos quais, 46 de sacerdócio. 
Como um jovem estudante do ensino médio, ele ingressou 
no Colégio “San Giorgio” em Novi Ligure. Aqui conheceu e 
ficou fascinado por Dom Orione, a quem seguiu e imitou 
com filial devoção e inteligência. Esteve ao seu lado durante 
algum tempo, como leigo, como secretário e testemunha de 
confidências e santos exemplos. Tornou-se sacerdote em 1941 e 
depois religioso em 1943. 

O Padre Zambarbieri desempenhou muito bem as várias 
tarefas que lhe foram confiadas na Congregação; foi diretor 
do Pequeno Cotolengo em Milão. Em 1958 tornou-se Vigário 
Geral da Congregação e, posteriormente, Superior Geral de 1963 
a 1975. Participou como convidado do Concílio Vaticano II e 
tornou-se um entusiasta divulgador deste marco da Igreja.

Don Zambarberi era muito estimado por Dom Orione, que 
reconheceu o seu valor quando ainda jovem. “Tenho vários 
filhos bons - escreveu Dom Orione, então um, Zambarbieri, 
é uma pérola em todos os aspectos”.  Desde 15 de janeiro de 
2000, seu corpo repousa na cripta do Santuário da Madonna 
della Guardia em Tortona, próximo aos demais Padres da 
Congregação Orionita.

César Pisano (nome de batismo) nasceu em Pogli d’Ortovero 
aos 24 de fevereiro de 1900. Aos doze anos de idade ficou cego 
em fato acidental, brincando com seu amigo Bartolomeu. Os 
dois inocentes garotos encontraram uma espingarda velha 
e pensando que estivesse descarregada, em meio a uma 
brincadeira de garotos, acidentalmente a arma é disparada em 
direção de César Pisano deixando-o cego para sempre.

O encontro com Dom Orione foi decisivo na vida de César 
Pisano. Aos 20 anos de idade entrou para a Congregação e no 
ano de 1923 recebia das mãos de Dom Orione o hábito religioso. 
Recebeu também uma missão muito especial de nosso 
fundador, que assim disse: “Vai, e imerge-te na solidão e te 
sentirás muito mais em contato com Deus e cumprirás melhor 
a missão que eu te confio, isto é meditar e rezar.”

Frei Ave Maria é considerado um personagem famoso 
e amado na história da Igreja e de modo particular para nós, 
Orionitas. Com sua vida exemplar, foi perfeito instrumento nas 
mãos de Cristo para o conforto de tantos homens sedentos de 
Deus, de uma palavra amiga, de um conforto espiritual.

O Venerável Frei Ave Maria estava sempre disposto a 
receber todas as pessoas que acorriam até ele, intelectuais, 
religiosos e pessoas simples, todos ficavam admirados pela 
santidade daquele santo eremita e partiam com o coração 
sempre confortado pelas suas palavras e pelo seu exemplo de 
vida. Dizia Frei Ave Maria: “A minha ocupação é rezar, eu não sei 
fazer outra coisa a não ser estar ajoelhado diante de Jesus e de 
Maria. Falo com Deus sobre os homens e falo aos homens do 
amor de Deus.”

Atualmente corre, junto à Santa Sé, o processo para a sua 
Beatificação. Esperamos em breve venerá-lo nos altares da 
Pequena Obra da Divina Providência.

Texto Josemar Czornei

Orionitas 
de Vida

Santa

Frei Ave Maria



O Vírus do Amor Venceu!
A vacina chegou no Pequeno 
Cotolengo Paranaense

O momento esperado por todos chegou: no dia 20 
de janeiro de 2021, o Pequeno Cotolengo Paranaense 
recebeu as primeiras doses da vacinação contra a 
Covid-19. A organização foi a primeira Instituição de Longa 
Permanência (ILPs) de Curitiba a receber a vacina.

O evento histórico contou com a presença da secretária 
Municipal de Saúde, Márcia Cecília Huçulak, diretoria e 
funcionários. “Hoje é o dia da esperança e da vitória. Cura 
entrando em nossos portões”, é o que afirma o diretor 
presidente, Padre Renaldo Amauri Lopes. Ao todo, 219 
assistidos foram vacinados, além de profissionais da saúde 
da linha de frente na organização. A primeira vacinada foi 
a moradora Lídia Alves dos Santos, de 89 anos, que está 
conosco desde 2017. 

De acordo com o diretor presidente, Padre Renaldo 
Amauri Lopes, a vacinação é uma vitória para o Pequeno 
Cotolengo Paranaense. “Foram meses, dias, horas de 
angústia e sofrimentos. Muitas dúvidas e incertezas, mas 
também muitos acertos e conquistas. Nossa luta não foi em 
vão, batalhamos bravamente. Olhamos os sofrimentos de 
tantos e nos preparamos. Em tudo invocamos a presença 
de Deus. Nele confiamos, nos ajoelhamos, adoramos, 
instalamos um grande cruzeiro e nos colocamos a sombra 
do Altíssimo. Muito obrigado, nós lutamos e vencemos. 
Chegou o dia da vitória, a vacina chegou! Chegou ao som 
dos sinos, aplausos e choros. O vírus do amor venceu. Ave 
Maria e Avante.”, enfatizou.

Hoje é o dia da esperança 
e da vitória. Cura entrando 
em nossos portões.
(Padre Renaldo Amauri Lopes)



Segunda Dose de Amor
No dia 10 de fevereiro, nossos Assistidos receberam a 

segunda dose da vacina contra o novo Coronavírus. Na 
ocasião, o prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito Eduardo 
Pimentel estiveram presentes prestigiando este momento 
de alegria e emoção para os nossos Assistidos. 

E nos dias 11 e 12 de fevereiro, os funcionários da linha 
de frente, incluindo enfermeiros, auxiliares e técnicos de 
enfermagem, médicos, entre outros, puderam também 
receber a segunda dose da vacinação. 



Para celebrar o Natal, o Pequeno Cotolengo 
realizou um evento muito especial para nossos 
Assistidos. 

A comemoração contou com a apresentação 
da Banda de Música da Polícia Militar do Paraná 
que animou a todos com belas músicas natalinas 
e também com a visita do “bom velhinho” que 
alegrou e trouxe a esperança de dias melhores.
    As apresentações foram realizadas em cada 
lar e após o encerramento todos os Assistidos 
procuraram os presentes em suas casas.

O Pequeno Cotolengo agradece ao 12° 
Batalhão da Polícia Militar, a Banda de Música da 
Pmpr, o Efeito de Magia e todos que ajudaram a 
preparar este momento especial.

Feliz
Natal 



Obrigado

A MX Soluções fez 
a doação de totem 
personalizado com 
dispenser automático 
de álcool em gel para a 
instituição. 

Agradecemos ao Onix 
Estúdio pela doação 
de panetones para o 
Pequeno Cotolengo.  

Agradecemos aos 
Nacionaes Moto Clube 
LE - Regional do Paraná 
e ao 12° Batalhão PMPR 
pela doação de mais 
2500 ovos.

Recebemos a doação 
do cartão Cesta 
Básica Assaí no valor 
de R$30.000,00, que 
corresponde a 10 
toneladas de alimentos. 

A Adega Tanino doou 
24 garrafas de vinho para 
presentear os professores 
da Escola Pequeno 
Cotolengo. Nossa gratidão!

Acerva Paranaense, 
através das empresas 
Brew Shop (Bil Bil Beer, 
Beer Cop e Baviera Brew 
Shop) nos doou 300 Kg de 
alimentos. Muita gratidão!

Nosso agradecimento 
a produtora de áudio 
Jamute pelo apoio da 
criação do spot para a 
campanha do imposto de 
renda

Nosso muito obrigado 
ao Clube do Bolinha 
do Paraná pelo apoio 
financeiro que foi revertido 
em alimentos aos nossos 
Assistidos.




