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EDITORIAL

Você está recebendo os fascículos da coleção VIDA SALESIANA. São cadernos que têm como objetivo cultivar, animar,
alegrar o espírito de família segundo o coração de D. Bosco; serve também de apoio para o trabalho com grupos de jovens, professores e animadores dos oratórios. Este fascículo é dedicado ao
Pe. José Ivan Teóﬁlo
“Estes são os homens de bem cujos atos não caíram no
esquecimento” (Eclo 44,10). É dessa forma que o Pe. Ricardo
abre a carta mortuária que escreveu sobre o Pe.Ivan Teóﬁlo; e
continua: Este é o elogio que a Bíblia faz quando, na galeria dos
homens ilustres, alinha os gloriosos nomes dos heróis da história
do seu povo desde o patriarca Enoque até Simão, o sumo sacerdote do Senhor.
Enquanto em minha mente repasso os nomes de tantos
irmãos nossos que partiram, escreveu Pe. Ricardo, me custa acreditar que já nos tenha deixado o nosso querido e saudoso irmão
de todos:
PADRE JOSÉ IVAN PIMENTA TEÓFILO”
No ﬁnal da carta, escreve Pe. Ricardo uma frase do próprio Pe. Ivan em tom poético:
PADRE IVAN TEÓFILO O POETA DA LIBERTAÇÃO
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“descobri que toda a vida
É feita de despedida
Partir não me faz sofrer!”
Dom Bosco lá do céu abençoe todos nós e para vocês
alcance de Deus muitas e especiais graças a ﬁm que continuem
ﬁrmes e fortes na missão que receberam’.

Recife, 24 de fevereiro de 2018
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UM NORDESTINO DO CEARÁ

Pe. Ricardo comenta na carta que é enviada a todos os salesianos
da inspetoria por ocasião da morte de Pe. Ivan:
“Seus dias foram breves, mas Deus se agradou de sua
oblação. Nos curtos limites de 50 anos, fez longas distâncias na
semeadura do bem. Foi ﬁel em todo lugar e sempre, podendo
aﬁrmar com plena verdade: ‘meu pé andou pelo caminho reto,
pois desde a juventude segui suas pegadas’ (Eclo 51,15).
Nasceu José Ivan aos dias 05 de janeiro de 1940 em Pedra Branca,
estado do Ceará. Foram seus pais: José Cavalcanti Teóﬁlo e Ivone
Pimenta Teóﬁlo.
Conheceu os salesianos em Fortaleza quando, em julho de 1951,
ingressou no Colégio Salesiano da Piedade.
Desde essa data, D. Bosco começou a entrar na sua vida, mas
sobretudo, o carisma de D. Bosco, seu modo de ser e fazer, aquele
jeito natural da casa salesiana, empolgou o Ivan, menino ainda,
mas terreno fértil onde vicejam sementes de grande esperança.
Desde cedo nascem e crescem no jovem aluno traços de uma
personalidade rara:
Uma grande sensibilidade frente ao mundo do sofrimento, forte
aspiração de mudança de tudo aquilo que na sociedade e nas
comunidades desgastam a justiça e a paz e ainda retardam o
ideal de uma sociedade justa e fraterna para todos, um grande
amor à Igreja, particularmente quando ela se torna sinal do
Reino a partir de forças emergentes construtoras de comunhão
e participação.
De Fortaleza, transfere-se para o aspirantado de Recife
onde se vivia, então uma experiência de formação fortemente
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marcada pela pobreza e dentro de um projeto de exigências,
justiﬁcáveis somente, pelas circunstâncias da época. Mostrou,
no entanto, que mais forte era o ideal que o empolgava e lhe
dava sentido à vida. À secura dos primeiros anos de formação,
somar-se-ão ainda diﬁculdades outras até o momento último
de sua vida. Quem a tantos ajudara com gestos concretos de
solidariedade, compreensão e com a palavra experiente de
mestre e amigo, haveria de manter acesa em si a chama da

esperança. (Pe. Ricardo – Carta mortuária p. 2)
Despretensioso, humilde e simples, nunca advogou
prestígios. Muito dotado, era homem para quem nunca
faltou a simpatia de muitos. Deus lhe concedeu uma
inteligência rara, aguda e veloz na captação dos fatos e
apreensão das grandes lições da vida neles contidas; feliz
na leitura dos sinais, mas sobretudo, forte nas decisões, não
admitindo incoerências nem fraquezas de vontade.
Possuía todas as chances de projeção. Essa porém
jamais foi sua ambição maior. Tinha apenas o segundo grau
completo pois que os estudos de ensino superior, ﬁlosoﬁa e
teologia feitos no seminário, mesmo de excelente qualidade,
não tinham validade oﬁcial.
Dirá ele: “conﬁo no auxílio viviﬁcante da graça que
continuará presente e atuante na minha vida de consagrado
ao serviço de Deus, enquanto espero ser um instrumento
útil à Igreja, dentro da Congregação.
Afeito já ao sofrimento em que sua vida foi fértil, revelava
ele a ﬁsionomia do homem sábio. Em numerosas ocasiões e
em assuntos mais diversos, sua palavra foi sempre ouvida
com atenção.

8

A uma turma de concluintes do Instituto Salesiano de
Filosoﬁa (INSAF) de Recife, dissera na homilia da missa de
ação de graças: “Não basta saber e sentir as coisas, é preciso
fazer acontecer coisas que não aconteceram”
Pe. Ricardo, em tópicos da vida desse homem, na parte
inicial da carta mortuária ilustra com uma de suas belas
poesias, que foi musicada por Carlos, músico e organista
nas celebrações que aconteciam no Santuário do Sagrado
Coração de Jesus, hoje basílica menor:
“Preciso apenas
De um pouco de fé
Prá não cansar na caminhada a pé.
Preciso também
De um bocado
De esperança
Prá não perder
O ritmo de tua dança
Preciso, enﬁm
De amor
Prá seguir com o povo
Seja como for”
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UM SALESIANO MUITO CULTO
Concluída essa primeira etapa de sua formação no
aspirantado em Recife, é aceito para ingressar no noviciado
em Jaboatão, no ano de 1957, sendo seu mestre o Pe. Gino
Moratelli, homem bom e salesiano alegre que incutiu no
jovem Ivan muita esperança e vibração por Dom Bosco.
Fez-se salesiano com a emissão dos votos na festa de Dom
Bosco, em 31 de janeiro de 1958.
Os anos de estudos ﬁlosóﬁcos se dão em Natal, Rio Grande
do Norte, no ano de 1958 e, em Lorena, São Paulo, nos anos
de 1959 e 1960. Aqui a orientação sábia e santa do grande
mestre e educador Padre Carlos Leôncio da Silva, muito lhe
valeu para a formação religiosa e qualiﬁcação cultural, esta
etapa de estudos.
Nunca parou de estudar. Lia muito. Acresce
dizer que a prática do ensino universitário em cursos
de seminário, a que desde cedo se ligou, lhe ampliaram
muito os conhecimentos. Embrenhou-se pelo mundo da
cultura comunicando, assessorando, ouvindo, escrevendo
e dialogando, precisamente num momento privilegiado
de após Vaticano II, passando por Medellin e Puebla, indo
esbarrar no banco do povo, descendo das cátedras para
abeberar-se na cacimba comum da gente simples com
quem e em cujo meio se sentia bem, gostava de conversar e
a quem ouvia com humildade e muito amor.
Sua etapa imediata para o sacerdócio se deu na
Lapa, São Paulo, no Instituto Teológico Pio XI nos anos de
1965 a 1967, tendo cursado o último ano, em 1968 no ITER
(Instituto Teológico do Recife).
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Finalmente, no dia 22 de dezembro de 1968, em
Fortaleza, Ceará, lhe foi conferida pelo então Arcebispo
daquela Arquidiocese, Dom José Medeiros Delgado, a
sagrada ordem do presbiterato. Para este importante passo
ele se confessa pequeno e professa sua conﬁança em Deus:
‘reconheço que por mim só nada poderei’. Deste modo ele
entendeu e assumiu o sacerdócio como quer Jesus que o
compreendamos e exerçamos, na humildade, como um
serviço. (Cf. Pe. Ricardo na carta mortuária de Pe. Ivan).

BALAIO: UMA PASTORAL PROFÉTICA
Após a ordenação permaneceu com muita competência
e zelo salesiano desenvolvendo sua atividade sacerdotal,
no Colégio Salesiano Sagrado Coração de Jesus, Recife,
conduzindo uma intensa ação pastoral com os jovens.
Nos anos de 74 e 75, seu trabalho se alarga para toda a
Inspetoria como animador da Pastoral Juvenil. Nesse
período, deparou-se com impasses não pequenos e de não
fácil superação. Todavia, na arrojada tarefa de 12 anos não
lhe faltou fé, nem esperança. Importava-lhe a convicção
de que devia semear, formar jovens para a cidadania e
militância.
A sala de pastoral do Colégio Salesiano ﬁcava na altura da
atual portaria, no antigo prédio que foi destruído e dado
lugar ao prédio moderno onde funciona atualmente a
administração da instituição. Ali, os jovens encontravam
livros, revistas, discos e jornais; ali conversavam e
ouviam música. Mas sobretudo sabiam eles que nessa
PADRE IVAN TEÓFILO O POETA DA LIBERTAÇÃO
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sala, encontravam um amigo que os acolhia e ouvia com
coração sacerdotal. Por vezes, tornava-se o confessionário
procurado, lugar de reconciliação e orientação segura para
a vida. Na sala um grande balaio estava sempre repleto de
livros, revistas e folhetos. Por esta razão, a sala passou a se
chamar de “Balaio’.
Pelo Balaio passaram jovens que hoje são vultos
de destaque no cenário da cultura e da política; outros
encontraram ajuda para o discernimento vocacional e se
deﬁniram pela militância cristã na sociedade e na Igreja.
O Balaio produzia também um jornalzinho
informativo que, infelizmente não se encontra nenhuma
cópia nos arquivos do Salesiano e nem da Inspetoria; nem
Fernandina, ilustradora do informativo, tinha um exemplar
que se pudesse guardar como relíquia. O historiador,
Severino Vicente da UFPE, aﬁrmou que se trata de uma
dívida, fazer a história do “Balaio”.
Atravessou com seus irmãos salesianos e com os jovens
aquela que foi, para a Igreja do nordeste, a crítica década
de 70, politicamente marcada por arbitrariedade e, na vida
da Igreja, perseguições, torturas e até morte entre grandes
aﬁrmações de fé. Tudo isso atingia em sua profunda
sensibilidade de cristão e de sacerdote emprenhado numa
autêntica missão evangelizadora. Em muitas ocasiões e
através de muitos gestos, proféticos até, o seu zelo de pastor
o levou à indignação profética ante o sofrimento e injustiças
que pesavam sobre os pequenos. Vejam só o que ele disse:
“Acreditamos que o Reino de Deus passa também
pela mediação político-partidária quando essa mediação
expressa o clamor, os interesses, as esperanças e o projeto
12

social dos pobres. Por isso, o cristão, herdeiro das promessas
messiânicas, canta e vibra quando Deus ‘escuta o clamor de
seu povo’ derruba os poderosos de seus tronos e eleva os
humildes” (homilia na missa dos concluintes do 3º ano de
ﬁlosoﬁa do INSAF, no dia 23 de janeiro de 1989. (Cf. Pe.
Ricardo na carta mortuária de Pe. Ivan Teóﬁlo)

IVAN NA FALA DE REGINALDO VELOSO
Irremovível em suas convicções a preço alto de lutas e
sacrifícios, tem-se a impressão de que a ele importavam
só o evangelho, a justiça do Reino, a causa - prá ele –
indeclinável do pobre.
Chamaram-no de ‘Teóﬁlo’ e ele o foi de verdade: amigo de
Deus porque amigo dos homens e, como salesiano, amigo
de Dom Bosco porque amigos dos jovens.
Um jovem salesiano em formação da época deixou escrito:
‘invoco ainda a memória de Ivan que é para nós um marco
referencial para qualquer decisão; é que não nos deixou
apenas por deixar, mas para ser um sinal de luz e de
ﬁdelidade a Dom Bosco e à Igreja’ (Simão).
Muito ligado ao trabalho de catequese e ensino religioso
escolar, mereceu de Pe. Wolfgang Gruen, o seguinte
depoimento:
‘Amigo que fui do Pe. José Ivan por longos anos, não
poderia deixar de me manifestar, agora que ele nos deixou.
Vejo no Padre Ivan, um homem que viveu o evangelho
com coerência. Colocou o projeto de Deus acima de
qualquer interesse pessoal, de qualquer pressão, viesse
PADRE IVAN TEÓFILO O POETA DA LIBERTAÇÃO
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de onde viesse. Seu compromisso era inegociável. Nesta
coerência evangélica, porém, era o tipo da pessoa sensata,
compreensiva, sem amargor ou revanchismo; cordialmente
irmão, mesmo dos que os faziam sofrer. Tinha visão ampla e
profunda de nossa realidade pastoral. Era reconhecidamente
um dos catequistas mais competentes do país”
E conclui Pe. Gruen: “Na convivência, revelava-se amigos,
humilde e bom, de piedade sólida e convicta, salesiano de
corpo e alma; alguém muito gente; cristão sem adjetivos.
Só posso agradecer a Deus esta presença marcante com que
Ele fortaleceu a nossa história”
É emocionante o depoimento deixado por Reginaldo
Veloso, no dia 25 de fevereiro, em Caetés na missa de corpo
presente:
“Ivan Teóﬁlo, teu nome é explícito: Teóﬁlo, amigo de Deus.
Sim porque tiveste ouvidos de ouvir o que o espírito vem
dizendo às Igrejas da América afro-indio-latina, há pelo
menos 25 anos.
Amigo de Deus porque, com coerência e ﬁdelidade, a preço
de um coração, abraçaste as duas prioridades da Igreja neste
continente: os pobres e os jovens, os preferidos de Deus!
Amigo de Deus porque deixaste a comodidade das mansões
e a segurança dos conventos para inserir-te no meio dos
excluídos, dos que foram colocados à margem da sociedade
do bem-estar e, por isso mesmo mais perto de Deus!
Nós te agradecemos Senhor do céu e da terra pelos 50 anos
de vida deste teu servidor e amigo no meio de nós.
Foi uma bênção preciosa a sua passagem pela pastoral
da juventude, pelos colégios, pela Associação de Escolas
Católicas (AEC); sua contribuição original e corajosa no
14

campo da educação e, especiﬁcamente do ensino religioso;
seu empenho efetivo pela renovação da catequese; a riqueza
de sua assessoria às comunidades eclesiais de base; sua
valiosa colaboração no Instituto de Teologia do Recife, junto
às pequenas comunidades inseridas no meio do povo, para
a pastoral operária, a pastoral dos conjuntos residenciais, a
pastoral de periferia, enﬁm para a Igreja que nasce da força
do Espírito no meio do povo, nesse nordeste, nesse Brasil.
Nós te agradecemos, Senhor e te pedimos a graça de
entender os teus desígnios tão misteriosos nesta hora como
o foram na hora da cruz!”

DE IVAN PARA RICARDO
Em 1973 esteve Pe. Ivan na Colômbia, na Central de
Juventude fazendo reciclagem pastoral. Em seguida, viajou
para o Chile mais precisamente para a capital Santiago e na
Universidade Católica fez um curso sobre Fé e Mudança
social. Entusiasmado escreveu uma carta para o Pe.
Raimundo Ricardo Sobrinho, fazendo um aceno à situação
bastante crítica da política:
“Estou aprendendo as lições que a história está
escrevendo na complexidade e na ambigüidade dos
acontecimentos.
Estou tentando ler também a Palavra de Deus
nos desdobramentos da história dos homens. Mas
lhe digo também que de tudo isso surgem exigências
evangélicas tão sérias que me questionam até a medula
das minhas convicções e me desaﬁam para além das
PADRE IVAN TEÓFILO O POETA DA LIBERTAÇÃO
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minhas possibilidades. Quando a gente vê mais claro,
as possibilidades crescem e nasce um sentido mais
puriﬁcado de busca que nos leva a opções criadoras. Minha
reﬂexão tem seguido sempre na direção dos três aspectos
complementares da nossa vida: o que a história nos diz,
o que estamos fazendo e o que nos exige o nosso carisma
hoje”.

CAETÉS: UMA ESCOLHA PELOS PEQUENOS
E POBRES
O Pe. Ricardo Sobrinho descreve o quê e como foi a
experiência de uma pequena comunidade de salesianos
inserida no meio popular.
“Tudo aconteceu em 1984; três salesianos iniciam em
Caeteés, no município de Abreu e Lima, nas proximidades
da cidade de Recife, uma pastoral no meio do povo.
Trata-se de um conjunto residencial de operários de uma
área industrial com aproximadamente 5.600 famílias, na
época. Visava a um conhecimento profundo da realidade,
descoberta das lideranças entre o povo e por ﬁm, a formação
de grupos de animação. A comunidade era formada por:
Pe. João Carlos Ribeiro, Pe. Ivan Teóﬁlo que, nessa ocasião
ainda se encontrava em Roma fazendo parte no Capítulo
Geral 22 da Congregação e o diácono João Norberto Pinto
da Inspetoria de Minas que fazia a teologia em Recife.
Com essa comunidade, o povo começou a viver uma nova
experiência de comunhão e participação. Fruto dessa
16

convivência, surgiram os Centros comunitários nos Caetés
I, II e III com seus animadores locais e a construção da Igreja
de D, Bosco, hoje paróquia”. E continua Pe. Ricardo:
“Caetés hoje é uma história para ser contada de pai prá
ﬁlho. É uma história viva, feita de gente que acredita e
espera. Ao longo de toda essa caminhada, presente sempre
e animando os seus irmãos de fé, esteve o Pe. Ivan. Em
meio a tudo, enfrentando enormes sacrifícios, sofrendo as
carências da pobreza, os incômodos das viagens longas e
freqüentes para as reuniões, aulas e encontros na sede da
Inspetoria, no Instituto Salesiano de Filosoﬁa e atendendo
a outros apelos, o Pe. Ivan era o servidor de todos.
Sobre a experiência de Caetés, o Pe. Ivan deixou escrito:
“É fácil constatar que as comunidades de fé, não nascem
feitas. Elas são construídas progressivamente, passando por
fase de crescimento, vencendo etapas de crise, indo para
frente com a força de Deus que escolhe os pequenos e os
pobres do mundo para estabelecer seu reinado na história”
O próprio Pe. Ivan, reconhece e identiﬁca três linhas de
exigências fundamentais a serem concretizadas: construção
e animação da comunidade; ligação da vida da comunidade
com as formulações da fé e a formação do novo catequista.
Enquanto viveu na comunidade, o Pe. Ivan era atencioso
com quem o procurasse; foi sempre visto e acolhido como
portador de uma grande esperança e como o povo gostava
de dizer, ‘era portador de uma esperança sem ﬁm’.

PADRE IVAN TEÓFILO O POETA DA LIBERTAÇÃO
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Pe. Ricardo continua: “Caetés foi o sonho e realização do
Pe. Ivan que durou 7 anos”.
Em palestra feita pelo Pe. Ivan aos Inspetores salesianos, no
dia 7 de maio de 1987, sobre intuição e carisma salesiano,
aﬁrmou: ‘a inserção no meio dos pobres é o novo desaﬁo
evangélico dos salesianos no Brasil. Peregrina como a
Igreja, a Congregação descobre sempre novas energias para
responder ao chamado bíblico: “sai da tua terra... para a
terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo”.

A COMUNIDADE SALESIANA
A proposta de viver uma experiência pastoral em Caetés,
em meio aos pobres, não parte de uma pessoa mas de uma
pequena comunidade. A experiência tem início em janeiro
de 1984 com a chegada de Pe.João Carlos, ainda em lua
de mel sacerdotal; um mês após, chega o diácono João
Norberto que fazia teologia no ITER mas era originário da
Inspetoria de São João Bosco em Minas Gerais. O Pe. Ivan
se encontrava no Capítulo Geral da Congregação que se
realizava em Roma e só chegou em Caetés em abril ou maio
desse ano de 1984.
Um detalhe da vitalidade da comunidade de Caetés
e da força dessa pequena comunidade salesiana é que, na
ordenação de João Norberto no ﬁnal desse ano em Minas,
um ônibus com representantes da comunidade, gente do
povo, se deslocou para participar da grande solenidade.

18

Coisa maravilhosa! Em menos de um ano, já apresenta tanta
vida, fruto de uma pastoral enraizada no chão do povo dessa
localidade que vive à margem da região metropolitana do
grande Recife
O Pe. João Norberto permaneceu na comunidade até
o ano de 1988, quando retornou à sua Inspetoria de origem.
Em seu lugar, também originário da Inspetoria de Minas
Gerais, veio o estudante salesiano Evandro, na qualidade
de assistente e teve como função a administração econômica
da comunidade. No ano seguinte, Evandro continuou em
Caetés mas agora também como aluno de teologia do ITER,
experiência que só durou até o ﬁnal de 1989, quando se
retirou da Congregação Salesiana, mas permanecendo no
nordeste até os dias atuais.
No dia de sua morte, O Pe. Ivan se encontrava
sozinho em Caetés, nesse início de ano; Pe. João Carlos
se encontrava em S. Paulo, mais precisamente em S.
Bernardo do Campo, fazendo um curso de Bíblia pelo
CEBI. No entanto havia ﬁcado um aspirante, numa dessas
experiências de descentralização que distribuía candidatos
à vida salesiana em diversas casas da Inspetoria. Seu
nome era Toni e era de um bairro próximo dali, chamado
Maranguape, do município de Paulista. Esse jovem ﬁcou
agregado à comunidade até concluir o ensino médio, não
prosseguindo na formação, rumo à vida salesiana.
(Informações dadas pelo Pe. João Carlos)

PADRE IVAN TEÓFILO O POETA DA LIBERTAÇÃO
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INSPETORIA EM CRISE BUSCANDO
SOLUÇÕES
A vida religiosa passou por profundas transformações a
partir da realização do Concílio Vaticano II (1962 – 1965)
e, na América Latina a partir da realização da Conferência
geral do episcopado latino-americano em Medellin (1966).
A vida religiosa começou a buscar novos caminhos para
guardar ﬁdelidade ao evangelho de Jesus, fazendo opção
preferencial pelos pobres. Muitas congregações não
titubearam e ajustaram sua ação e vivência, como exigiam
os novos tempos; outras ainda continuaram em seu modo
de ser tradicional como se o Concílio não tivesse acontecido;
Outras entraram em crise. Crise é, na verdade a convivência,
nem sempre pacíﬁca, entre a velha ordem e o novo modo de
ser da vida consagrada. Aqui no Brasil, a inspetoria que por
primeiro sofreu esse impacto foi a inspetoria de São João
Bosco de Minas Gerais e a última a ser atingido pela crise
foi a inspetoria de São Paulo. No Nordeste, a crise começou
quando alguns iniciaram seus estudos de teologia, no ITER
(Instituto de Teologia do Recife), entre esse, Ivan e Camilo;
mais tarde os alunos do nordeste que faziam teologia na
Lapa SP foram transferidos também para o ITER. Essa crise
se manifestou da seguinte forma: Um grupo de salesianos
jovens questionou a vida religiosa voltada para as grandes
obras, cobrando da inspetoria a criação de comunidades
inseridas no meio do povo; houve proposta também de
interiorizar as obras, ou seja, abandonar as presenças
salesianas nas grandes cidades e criar presenças nos meios
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populares. O grande debate e as grandes e calorosas
discussões giravam em torno dessas questões. Governava a
inspetoria o Pe. Antônio Possamai, que como inspetor teria
que ter habilidade para agradar as duas mentalidades; não
era uma tarefa fácil
No ano de 1976 ou 77 aconteceu um capítulo
inspetorial, em Carpina em preparação ao primeiro
Capitulo Geral após o CGE (Capítulo Geral Especial)
acontecido em 1971; uma das tarefas desse capítulo era
eleger o representante da inspetoria para o Capítulo Geral
em Roma. Foi aí que as duas ideologias se manifestaram
de forma mais explícita: Os que sonhavam com a presença
dos salesianos no meio popular se propunham a eleger
o Pe. Ivan como representante da inspetoria ao Capítulo
Geral; Os representantes dos colégios intencionavam
eleger Pe. Orsini. A eleição aconteceu sob tensão sob
a responsabilidade dos moderadores Raimundos, Pe.
Benevides e Pe. Ricardo.
Na primeira votação os votos se dispersaram mas
com um quantitativo signiﬁcativo para Ivan e Orsini,
porém o diretor do Colégio de Salvador – BA, não pôde
estar presente por motivo de saúde, mas enviou seu voto
com a seguinte orientação: meu voto será em todas as
votações que se ﬁzerem necessárias, do Pe. Orsini. A partir
daí os votos começaram a se concentrar somente nos dois
candidatos. Como o eleito teria que ter metade dos votos,
mais 1, foram necessárias mais 3 eleições para o capítulo
eleger o Pe. Orsini como representante da inspetoria para o
capítulo geral.
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Aconteceu, que o Pe. Antenor que era diretor do Salesiano
Juazeiro foi transferido para ser diretor do Salesiano
de Salvador; a comunidade em passeio foi deixá-lo em
Salvador passando por Aracaju, onde Pe. Orsini era diretor.
Enﬁm, a comitiva de Juazeiro chega a Salvador. No quadro
de aviso que ﬁca no refeitório dos salesianos, havia um
telegrama do Pe. Orsini para o diretor do Salesiano de
Salvador que dizia: “graças a seu voto, vencemos eleição”

POEMAS DE ESPERANÇA E DE LIBERTAÇÃO
Padre Ivan era um poeta de Deus, um educador popular, um
amigo dos pobres, e sempre se preocupou em registrar seus
pensamentos para assim serem conhecidos. Profundidade
e criatividade são características de seus belos escritos
CARTA DE SÃO PAULO AOS CRISTÃOS DE HOJE
Esse texto de Pe. Ivan já foi encontrado em trabalhos
acadêmicos como de autor desconhecido; Se consulta
sites de busca de internet encontrará esse mesmo poema
completo como se fosse de D. Hélder Câmara. Olha só que
beleza!
“Se eu aprender inglês, alemão e chinês, e dezenas de outros
idiomas, mas não souber me comunicar como pessoa, de
nada valem as minhas palavras!
Se eu concluir um curso superior, andar de anel no dedo,
freqüentar cursos e mais cursos de atualização, mas viver
22

distante dos problemas do povo, minha cultura não passa
de inútil erudição.
Se eu morar no Nordeste, mas desconhecer os problemas e
sofrimento de minha região e fugir para férias no Sul, até na
América ou Europa, e nada ﬁzer pela promoção do homem,
não sou cristão.
Se eu possuísse a melhor casa de minha rua, a roupa mais
avançada da moda, e não me lembrar que sou responsável
por aqueles que moram na minha cidade e andam de pé nos
chãos, e se cobre de molambo, sou apenas um manequim
colorido.
Se eu passar os ﬁnais de semana em festa e programas, sem
ver a fome, o desemprego, o analfabetismo e a doença, sem
escutar o grito abafado do povo que se arrasta à margem da
história, não sirvo para nada.
O Cristão não foge dos desaﬁos de sua época.
Não ﬁca de braços cruzados, de boca fechada, de cabeça
vazia; não tolera a injustiça, nem diante das desigualdades
gritantes de nosso mundo; luta pela verdade e pela justiça,
com as armas do AMOR.
O Cristão não desanima, nem se desespera diante das
derrotas e diﬁculdades, porque sabe que á única coisa, que
vai sobrar de tudo isso, é o AMOR”.
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NOSSA SENHORA DA JUVENTUDE
Virgem de Dom Bosco,
Nossa Senhora da Juventude
que foste Mestra do Grande Educador,
tu lhe ensinaste, em sonho e na realidade, que só se educa
bem com razão, com religião e com amor.
Olhamos ao redor de nós...
Onde está a força da razão?
Onde a razão pra defender o fraco
contra a prepotência do agressor?
Onde a razão pra defender o direito
da criança, do jovem e do trabalhador? [...] Virgem de Dom
Bosco, Nossa Senhora da Juventude, como lição divina, tu
apontas para nós a religião pura, aquela que teu Filho hoje
nos ensina:
A religião que não pode conviver
com o medo a opressão e a hipocrisia
e que dá força ao jovem pra lutar
e criar uma vida nova de alegria.
A religião que não tem medo do conﬂito
porque descobre na Cruz a Redenção
e sabe que não existe ‘sexta-feira santa’
que não acabe na Ressurreição. [...]
Virgem de Dom Bosco,
Nossa Senhora da Juventude,
nós sabemos pouco sobre o amor,
porque vivemos num mundo desigual
onde a riqueza é concentrada em poucas mãos e o poder faz
o povo marginal.
24

Nós acreditamos
que uma vida nova começa aparecer
naqueles que, como Jesus Cristo,
pelo amor não tem medo de morrer.
O amor nasce lá onde o povo se une
e se organiza para defender a vida;
lá onde o pequeno se une ao pequeno
e faz, pouco a pouco, a justiça defendida.
O amor nasce lá onde o jovem tenta
reiventar sua própria educação
ajudando em casa, na escola, no trabalho a caminhar para
a libertação.
O amor nasce quando a gente vê
o pobre, o pequeno, o explorado
e sente que não dá mais pra ﬁcar quieto caminhando com a
injustiça lado a lado.
Virgem de Dom Bosco,
Nossa Senhora da Juventude,
ensina a gente neste dia e sempre:
- a crescer na consciência e na razão
e inventar um jeito para ser irmão;
- a viver a fé num mundo de conﬂito
e descobrir a voz de Deus em cada grito;
- a construir no amor uma nova sociedade onde se possa
cantar e viver a liberdade.
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AS SEMENTES
“De dentro da noite
Partem ruídos das coisas que se chocam
Pelos caminhos de asfalto
E das sombras que dançam
Nos teatros sem platéia.
Há ventos de agosto varrendo o desgosto da vida
Que se agarra em minutos inúteis
E desesperados.
Não existe lua
E quase não há fé no amanhecer.
As árvores falam de noite
E só comunicam solidão.
No entanto
sob a terra
em rebeldia,
as sementes estão trabalhando
e preparam
a árvore da alegria

CARNAVAL DA AVENIDA LIBERDADE
“É preciso sair por aí
É preciso correr; é preciso pular
É preciso gritar; é preciso esquecer
Os conceitos
Os preconceitos
Deixar de lado
26

Todos os direitos
Dos perfeitos
E viver
Na pele
No sangue
Na alma
Na vida
No rosto
A linda caricatura
E a libertadora escravidão
De todos os perfeitos
É preciso
Mandar para os infernos
Todos os ‘santos’
E fazer entrar no céu
Todos os condenados
É preciso enterrar os bons
Esquecê-los todos
E arrancar os maus de suas tumbas
E colocá-los nos altares
E fazer procissão
Para invadir a terra
Da gente
Que não anda
E não erra
E mobilizar e unir todos os pontos
Numa ciranda imensa
De dores
De louvores
De terrores
PADRE IVAN TEÓFILO O POETA DA LIBERTAÇÃO

04

27

De amores
É preciso abater os tiranos
Derrubar os tronos
Pisar no luxo
Cuspir nos ódios
Pulverizar as guerras
Queimar as armas
Escancarar as prisões
Criar o samba
E inventar a paz
E em cima da tristeza
Bem grande
Escrever com letras de fé:
Aqui Jaz quem me matou.
E depois fazer um festival
De mãos suadas
De mãos ensangüentadas
De mãos vazias
De mãos entrelaçadas
De mãos sujas
De todas as cores
E dançar
Sem cansar
E não obedecer calendário
E não ter mais horário
E desprezar as cinzas
Da quarta feira
E seguir
Marchando
Como um incêndio sem remorsos
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Sambando
E cantando
A verdade
E
Inventando
O ar
O chão
O mar
Com a canção
Do carnaval da avenida
li-ber-da-de”
PARTINDO
“Descobri
Que toda a vida
É feita
De despedida.
Que nasci prá caminhar
Prá ir além
E deixar
E prá viver
Só do que vem.
E quando
O que vem
Chegar
Ainda ir
E viver
Só de partir.
Partir
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Não me faz sofrer
É não ir
É parar é desistir.
Quem parte
E não tem medo
De se perder
Vai chegar
E entender
Que só se perde
Quem não for.
Quem vai
Por qualquer caminho
Já mais andará
Sozinho
Há sempre alguém partindo
Prá alguma parte
E quem parte
Reparte
Vida e caminho.
As ﬂores que ﬁcarem
Me esperando lá na frente,
A sós
Que eu deixar prá trás
Me acenarão brevemente,
Os pássaros
Que se espantarem
Com medo
Dos meus passos
Vão inventar madrugadas
E festejar
30

O incessante
Chegar – deixar – partir
Da caminhada... errante”
ORAÇÃO DA CAMINHADA
“SENHOR,
Venho aqui rezar com teu povo
Que me ensina diariamente
As lições do evangelho.
Venho escutar tua voz
Na voz dos pobres
Que se juntam prá exigir justiça
E tentar criar a paz
Venho ver tua face
Na face dos operários
Que rompem com o silêncio
E dão mais um grito
Contra o salário mínimo
Que cria a fome
E faz crescer a mortalidade infantil.
Venho ver teu gesto
No gesto dos moradores
Que se reúnem e começam a ser fermento
Na luta das áreas do despejo,
Do campo e da cidade.
Venho beber coragem
Na coragem dos que estão sendo
Perseguidos por causa da justiça...
Venho me associar
PADRE IVAN TEÓFILO O POETA DA LIBERTAÇÃO

04

31

À ação do teu espírito
Que ferve nas veias da gente.
Ele ensina o povo a mudar
A vida de exploração
Em vida de rebeldia
Contra qualquer ordem injusta
Que nega o Reino de Deus.
Ele ajuda a gente a ser cada dia mais irmão.
Venho pedir nosso pão, e que venha já, já o
teu Reino
Amém”
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HISTÓRIA CONTADA ATRAVÉS DE FOTOS
Essa parte da vida de Ivan é contada vendo as fotos que
foram disponibilizadas por seus amigos, algumas ainda
em preto e branco e outras mais recentes, coloridas, mesmo
assim desgastadas pelo tempo.
Em 1978, partiu Ivan com o então salesiano, e hoje
professor da Universidade Católica de Pernambuco –
UNICAP e FAFIRE, Luiz Moura, para o Equador, com
a ﬁnalidade de participar de uma importante reunião de
pastoral de salesianos do continente da América Latina.
Entre os salesianos mais conhecidos estavam: Pe. Tarcísio
Scaramussa, de Minas Gerais, Pe. Dilermano de São Paulo
e Pe. José Hess de Porto Alegre.
Nessa época vivia-se na maioria dos países da América
Latina, uma forte ditadura militar. Nesse encontro houve
a oportunidade de partilhar experiência de tortura,
prisão ou perseguição; Pe. Ivan contou sua experiência de
perseguição em Recife, quando trabalhava na pastoral do
Salesiano da Boa Vista e foi também matéria publicada em
jornal da época.
Nessa época o Equador estava em tempo de eleições e os
dois representantes da inspetoria tiveram um tempinho
para participar de um comício de candidatos de esquerda
daquele país.
Quando o grupo saia a passeio pelo país, Pe. Ivan não perdia
tempo e conversava com homens e mulheres da localidade,
de feições indígenas e até pousava para fotos com as mantas
emprestadas por eles para registrar o importante momento.
Nas fotos mais recentes, coloridas, vamos encontrar
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o querido padre em meio ao povo de Caetés participando
de caminhada, animada por um carro de som conclamando
os habitantes do lugar a lutar por uma ‘comunicação para a
verdade e a paz’
Em outra ocasião, celebrando no meio da rua, o povo
portando ramos ao ﬁnal de uma caminhada, dando início
assim a semana santa com o povo. Sem igreja construída, o
templo vivo é cada pessoa ali presente.
Não falta a visita dos bispos; D. Hélder de forma
mais simples e mais popular e D. José Cardoso mais
solene; nessas ocasiões os padres são mais numerosos, os
provinciais estão presentes e está presente o vigário da
paróquia a quem pertence a comunidade que ainda não é
uma paróquia.
Em celebrações importantes, já na igreja de D. Bosco
construída, O povo carrega para o ofertório, os objetos
de sua vida de trabalho e os que estão mais diretamente
ligados à sua vida: panelas, enxadas, roupas, papeis etc
As primeiras comunhões são feitas com pequenos grupos
e as roupas da festa são as mais simples possíveis. Fica
disponível para se fotografar ao lado das crianças que
ﬁzeram a primeira comunhão com seus parentes e que
querem levar a lembrança para o resto da vida.
As fotos feitas na casa onde morava em Caetés, mostram
um Ivan cercado de livros, cuidando da limpeza da casa e
também dos animaizinhos de estimação e os enfeites postos
nas paredes são artesanatos da cultura regional.
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PE. IVAN NA BOCA DO POVO
“Na cidade de Recife, Pernambuco viveu um grande
educador chamado José Ivan Teóﬁlo, este por sua vez,
dedicou-se ao trabalho de educação e evangelização da
juventude pobre. Ivan Teóﬁlo, como ﬁcou conhecido,
foi padre salesiano, ou seja, era um religioso consagrado
na missão salesiana do nordeste, congregação religiosa
fundada por São João Bosco, em Turim, Itália. Padre Ivan
era um poeta de Deus, um educador popular, um amigo
dos pobres, e sempre se preocupou em registrar seus
pensamentos para assim serem conhecidos. Padre Ivan,
faleceu no dia 24 de fevereiro de 1990, numa terça-feira de
carnaval, de infarto”.
José Renato
“Pe. Ivan pregou um retiro para os aspirantes em Carpina,
era ainda diácono e estudante de teologia; mostrou-se
muito competente; todos gostaram e pediram para repetir;
ele era portador de novidades. Distribuiu um santinho que
continha uma mensagem que agora não lembro o conteúdo
mas lembro que no ﬁnal estava assinado: cl. Ivan”
José Ildeval – Crato – CE
“Utilizei do Pe. Ivan a poesia – preciso de um pouco de
fé pra cansar na caminhada a pé..., na minha ordenação
sacerdotal”
Pe. Elias De Souza Cedraz – Serrinha – BA
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“Conheço pouco o Pe. Ivan; apenas lembro que participei
de de sua ordenação em 1967. Lembro também que a
Arquidiocese de Olinda e Recife sofreu um baque com a troca
do arcebispo; muitos coordenadores das diversas pastorais
foram demitidos ou substituídos; essa troca afetou Pe. Ivan
que pode ter inﬂuenciado no ataque cardíaco que o matou”
Pe. José Almeida – Fortaleza – CE
“Ivan era um ano depois de minha turma. Mudei de
inspetoria e não tive mais notícia dele. Lembro que era
vocação do Pe. Ângelo Visentin de Fortaleza, Ceará”
Francisco Joaquim de Alencar – Feitosa
Inspirado em Ivan, Luiz Oswaldo fez essa belíssima poesia
que carrega o título de Vanguarda

VANGUARDA
Quem vai na frente
Não vê caminho;
Cai no buraco
Pisa no espinho.
Pés machucados,
Olhar dolente,
Mãos calejadas,
Quem vai na frente.
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Quem vai na frente
Não vê estrada,
Em plena mata
Abre picada.
Cavando a terra,
Joga a semente.
Não colhe ﬂores
Quem vai na frente.
Quem vai na frente
Não tem asfalto,
Não tem conforto,
Só sobressalto.
Planta e não colhe,
Luta e não vence,
Sofre e não canta,
- Quem vai na frente.
Mas abre estradas,
Planta caminhos,
Buracos tapa,
Arranca espinhos
E deixa as ﬂores
Quem sempre faz
Feliz e alegre
Quem vem atrás.
VANGUARDA - Luiz Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza
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CAIXEIRO VIAJANTE
Pe. Ivan era muito criativo; escutei dele o perﬁl que fazia
do oratoriano, fundamentado na realidade do oratório
salesiano do Sagrado Coração de Jesus de Recife. Ele
assim descrevia um oratoriano: ‘um menino, sem camisa,
descalço com um oiti na mão’
Outra vez, quando ele fazia uma apresentação, alguém de
chofre lhe perguntou: Padre! Qual sua ‘linha’? De chofre
também ele respondeu: a única linha que eu conheço é a de
empinar um papagaio.
Também em certa ocasião ele contava que quando alguém
perguntava: - o que o senhor é? Ele respondia: sou ‘caixeiro
viajante’; a pessoa retrucava: e o que é que o senhor vende?
Ao que ele respondia em tom de brincadeira: ‘bugigangas
da eternidade’.
Quando Luiz Moura começou a publicar suas músicas
em CD fez questão de homenagear o Pe. Ivan; o primeiro
CD chamou-se ‘Caixeiro viajante’ e o segundo chamou-se
‘bugigangas da eternidade’
Para o primeiro CD, Junot Cornélio, escreveu a letra de
‘CAIXEIRO VIAJANTE’ – tributo a Pe. Ivan -, Luiz Moura
musicou e cantou com Socorro Tavares, abrindo a sequência
das 12 canções.

CAIXEIRO VIAJANTE
Tua presença no mundo
Ao bom Deus consagrado
Tua alegre rebeldia
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De ﬁlho muito amado
Teu encanto a poesia
Teu aconchego sagrado.
Teu grito denunciando
Toda negação da vida
Construindo a alforria
No desvelar-se da lida
Profeta e caminhante
Pastor e poeta andante
Amigo de Deus
Pra gente presente
Caixeiro de Deus
Sinal eloqüente
Amigo de Deus
Pro mundo oprimido
Caixeiro de Deus
Pro povo esquecido
Amigo de Deus
Sinal de esperança
Caixeiro de Deus
Semente de Vida
Quisera deitar em palavras
O sentimento profundo
Cala, cala lá bem dentro
Nas entranhas desse mundo
Onde tudo é mistério
Quanto mais perto mais longe.
Permita dizer Senhor
Uma palavra singela
Pois coisa maior não há
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Que o amor libertador
De Cristo Redentor
Nosso Deus consolador
Deus que nos fortalece
Que à vida dá sentido
Ó escuta nossa prece
Pelo pobre excluído
Pela criança explorada
Pelo adulto sofrido.
Profetas nos ensinaram
Que de Deus nada é maior
Mais profundo e mais belo
Que o seu amor sincero
Criando a todos nós
Prá viver o bom e o belo
(FONTE: CAIXEIRO VIAJANTE – de Luiz Moura, 2007)

PARTIR NÃO ME FAZ SOFRER
Na carta mortuária que fez, Pe. Ricardo assim se expressou
sobre Pe. Ivan: Aqui vivendo nesta nova terra (Caetés) mas
com o coração de Dom Bosco, ligado sempre à sua Inspetoria
e à Igreja do nordeste, o Pe. Ivan amadureceu para o céu.
Era intenso o ritmo de trabalho. O ano de 1990 veio com
sobrecarga de ocupações e preocupações não poucas (...).
Sabia que a saúde não andava bem e o peso de uma agenda
cheia, lhe roubava o tempo de repouso.
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No dia 24 de fevereiro, pela manhã, encontrava-se
na residência da comunidade em Caetés, iniciando um
novo dia de atividades. Estava escrevendo uma carta para
seu irmão salesiano, Pe. João Carlos, em São Paulo. Sentiuse mal e pediu ajuda a dois jovens que estavam presentes.
Estes providenciaram sua ida rápida ao hospital, em Recife.
O caso era extremo porém. Em viagem ainda é acometido
de violenta crise e veio a falecer. Prosseguiu viagem até o
hospital mas apenas para que o médico constatasse a triste
notícia de seu falecimento.
A notícia correu rápido a inspetoria toda mas, o difícil
foi acreditar. Embora residindo e desenvolvendo sua ação
pastoral em Caetés, era membro da Comunidade Salesiana
do INSFAF onde era professor, fazia parte também da
equipe de formadores dos pós-noviços.
Ainda silenciosos sob o impacto da notícia, membros
da Comunidade do INSAF se dirigiram ao hospital Getúlio
Vargas de Recife e lá o encontraram morto entre os pobres,
na condição de pobre.
Faleceu na manhã de sábado, 24 de fevereiro, data
comemorativa de N. S Auxiliadora. Morreu num sábado
de carnaval, na folia de abertura dos festejos do rei momo,
sábado de Zé Pereira e do famoso Galo da Madrugada.
Do hospital, agora morto, retorna para o meio de seu
povo de Caetés para reviver na lembrança de tantos irmãos.
Em Caetés, na Igreja da comunidade foi acolhido também
por D. Bosco, que lhe fora em vida, pai e mestre inspirador
de sua missão.
Recebe a homenagem dos irmãos e amigos da
Congregação, da Arquidiocese e de sua comunidade. À
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noite foi celebrada a 1ª missa, pelo Pe. Ricardo; logo após,
grupo de crianças, jovens e pessoas simples se alternavam
em visita e em oração. Muitos choravam a saudade do
amigo que por vários anos com eles vivera, se misturara e,
agora os deixara.
A Conferência dos religiosos do Brasil (CRB), a
Conferência Nacional dos bispos do Brasil (CNBB) e a
Associação de Educação Católica, grupos a quem ele
prestou assessoria, sentiram profundamente a ausência
do amigo e do assessor sempre pronto, competente e
atencioso.
Pe. Ivan partiu em plena atividade, no ardor do ideal
mais nobre que sempre o animou na luta: ver o povo de
Deus aﬁrmado nos seus valores. Deixou-se tocar também
pelo sofrimento do povo.
Após a celebração da Eucaristia concelebrada por
muitos sacerdotes, seus irmãos e amigos de caminhada e de
trabalho na Igreja do nordeste e na Congregação Salesiana
e muitas pessoas da comunidade, perﬁlou-se um longo
cortejo levando seu corpo para o cemitério de Santo Amaro,
na cidade de Recife.
Foi o último gesto de reconhecimento de tanta gente
amiga para com o salesiano, o sacerdote, o educador, o
evangelizador e amigo.
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NO PASSO E NO COMPASSO
Aﬁnal partiu o irmão mas, qual a herança que nos deixou?
Não resta a menor dúvida aﬁrmar que a grande herança
deixada pelo Pe. Ivan foi o Projeto Caetés que abriu
caminhos para novas experiências de comunidade religiosa
salesiana inserida no meio do povo. Na época, Caetés foi a
grande novidade. É verdade que não foi uma experiência
individual; teve a companhia de mais dois companheiros e
o apoio da Inspetoria.
A bela intuição da pastoral do ‘Balaio’; uma pastoral
conscientizadora que mesmo funcionando dentro das
estruturas colegiais se abriu para a sociedade mobilizando
jovens, adultos, religiosos diversos e artistas.
Nunca se viu um santuário tão repleto de gente para a
celebração da missa dominical da noite, onde a homilia
era partilhada, reﬂetida em pequenos grupos. Ao ﬁnal da
celebração, os jovens se reuniam fora da igreja para cantar
e se confraternizar.
Com Pe. Ricardo e Vicente di Mateo formou o trio de ouro
da pastoral inspetorial. Irremovível em suas convicções
adquiridas a preço de lutas e sacrifícios, tem-se a impressão
de que a ele importavam só o Evangelho e a justiça do
Reino.
Um educador comprometido com a mudança foi sua marca
forte; deixou escrito uma paródia das Bem-aventuranças:
PADRE IVAN TEÓFILO O POETA DA LIBERTAÇÃO
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que diz assim: “Felizes os educadores que aprendem a
fazer da ação de cada dia a semente da nova sociedade.
Infelizes os educadores que pensam que as coisas novas
só aparecerão no futuro porque não perceberão nem farão
perceber que o ‘novo’ já está no meio de nós, brotando de
nossas práticas transformadoras”
Por ﬁm seus escritos poéticos; não foram atoa que o Pe.
Ricardo o chamou de ’poeta da esperança’ e de fato o
foi; suas poesias eram conscientizadoras, libertadoras e
portadoras de um ‘novo céu e uma nova terra’ no desejo de
contribuir com a construção de um mundo novo.
OBS: Escritos são fundamentados na Carta mortuária do
PADRE JOSÉ IVAN PIMENTA TEÓFILO – salesiano –
escrita pelo Pe. Raimundo Ricardo Sobrinho
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