
Poesia

A Estreia 2022 re�etida em

cordel
Pe. Valdemar Pereira dos Santos, SDB

A Estreia do Reitor-mor, padre Ángel Fernández Artime, é o foco deste

cordel do padre Valdemar Pereira dos Santos, SDB.

O Reitor-mor, neste ano

De dois mil e vinte e dois

Lançou sua nova Estreia,

Sábia como assim dispôs

Buscada nos verdes vales

De São Francisco de Sales

Na Saboia dos arroios.

“Fazei tudo por amor,

Nada façais por forçado”

É princípio condutor

Que vai gerar resultado,

Tanto para o educador,

Sejam pais ou professor,

Como para o alunado.

Essa Estreia é formidável

Para nós salesianos.

O trabalho com amor

É sublime e soberano.

“Amar é sobreviver

O não amar é morrer”,

Diz o sábio saboiano.

Quem amar intensamente

Chega à “submissão”

De deixar algum trabalho,

Adequando à ocasião

Pra se dispor a fazer

Algo que faça crescer

Paz e amor no coração.

É u’a Estreia de Família

Com tema bem atual.

Tem o sabor de herança

Dum santo intelectual,

Que há quatrocentos anos

Escrevia a Santa Joana

Filha espiritual.

A Santa a que me re�iro

É Santa Joana Chantal

Que assimilou o zelo

Do pai espiritual.

Na doçura e na bondade,

Na profunda caridade,

No carisma pessoal.

Dom Bosco sempre falou

Da sua admiração

Por São Francisco de Sales

Do qual teve a inspiração

Num rasgo de brilho ufano

Chamou de salesianos

A nossa congregação.

São Francisco e Dom Bosco,

“Gigantes que se sucedem”

No dizer do Reitor-mor,

Para enfatizar, nos pede:

“Re�itam nesta virtude,

Só por amor, façam tudo,

Nada por força” impele.

Importante é atenção

Que todos devemos ter

À concreta realidade

No embalo do viver.

A caridade é medida,

Como a oração na vida

Que nos ajuda a crescer.

Deus nunca força ninguém

A servi-lo nesta vida

Mas respeita a liberdade,

Qualidade tão querida

Tão amável, respeitosa

Tranquila e silenciosa

Sem a força exigida.

Espero que meu cordel

Não enfraqueça o valor

Desta Estreia tão bonita

Iluminada de amor

Como a luz de um lampadário

Focada no comentário

Que o Reitor-mor nos brindou.
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