26 de fevereiro de 2021
Querido amigo, querida amiga,
estando nós ainda no meio da travessia de uma experiência que ninguém teria imaginado tão
grande e rica de consequências, para nos preparamos para o Tríduo dos Colegiais, queríamos
trazer à luz a experiência que amadureceu nestes meses: descobertas, perguntas, intuições,
dificuldades.
Muitos hábitos mudaram na nossa vida: o ensino à distância, as relações familiares, o convívio
com os amigos, o Raio e os encontros dos Colegiais aguardados com regularidade (o Tríduo, as
férias), a atividade esportiva. Seria talvez mais correto dizer que não foram apenas alguns
aspectos da vida que mudaram, mas a própria ideia de “vida” que tínhamos na cabeça.
Se é verdade que não fomos poupados de importantes sacrifícios – que teríamos muito bem
evitado –, é também verdade que neste “embaralhar de cartas” houve também espaço para
explorar caminhos novos e realizar iniciativas inéditas: entre elas, basta pensar nos testemunhos
por videoconferência da Itália e de todo o mundo (Espanha, Uganda, Camarões) propostos a
todos por alguns amigos de comunidades diferentes, ou nos garotos e garotas que, diante do
desafio do ensino à distância, inventaram momentos de trabalho partilhados com os seus
próprios colegas de turma (próximos ou não da experiência dos Colegiais).
Esta situação, antes ainda de estimular a nossa criatividade, fez vir à tona – e continua a fazê-lo
– as questões fundamentais da vida: por que é que eu existo? por que vale a pena gastar as
minhas energias? Estas perguntas tão concretas constituem o DNA do nosso maior aliado, o
nosso coração, com o qual enfrentamos a aventura da vida.
Mas além de nos dar o coração, o Mistério se fez presente nos nossos dias através do dom de
uma companhia de amigos – uma morada – com quem dividimos cada passo da vida, sem
ficarmos abandonados à solidão dos nossos pensamentos. Podemos assim reconhecer na nossa
experiência a vitória da Vida sobre a morte.
À luz de toda a experiência vivida nestes meses e do caminho feito com os Colegiais – Dia de
Início de Ano, Escola de Comunidade, iniciativas locais –, queríamos convidar você para o Tríduo
dos Colegiais, que este ano se realizará no formato digital de 1 a 3 de abril de 2021, dividindo com
você estas perguntas:
O que você descobriu sobre si este ano?
Encontrou uma esperança para a sua vida?
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Você poderá mandar a sua contribuição (testemunhos pessoais, textos, músicas, exemplos
tirados de séries de TV) pelo site dedicado a isso, sob o evento “Preparazione Triduo GS”
[Preparação para o Tríduo dos Colegiais], até sexta-feira, 19 de março.
Cordialmente,
Padre Andrea Mencarelli
Francesco Barberis
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