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CONSELHO EDITORIAL

enso que este
tema vem numa
boa hora. Recen-
temente vimos a
grande final da
Copa do Mundo,

um evento em que os melhores
jogadores das diversas nações
reforçaram as suas equipes
(seleções), para uma compe-
tição de futebol, que sempre

Palavra do Formador

COMPETIÇÃOCOMPETIÇÃOP



Ano 03 - Número 20 - Julho de 2010 2

Informativo do Seminário Filosófico e Aspirantado GuanellianoEfatáEfatáEfatáEfatáEfatá
mexe com os sen-
timentos das pes-
soas de todos os
países envolvidos.
Contextualizando
com esse aconte-
cimento, trago este
tema, tão presente
e tão influente em
nossos relaciona-
cionamentos e no
dia a dia de nossas
vidas. A competi-
ção.
O egoísmo, a com-
paração e a inveja,
inevitavelmente levam a competição. O
egoísmo é uma ameaça para a vida de
família e de comunidade. Ele põe o grupo
em perigo, destrói as funções e a vida do
mesmo. Quanto à comparação, em geral
somos julgados pelo que fazemos. E como
almejamos que nos julguem bem, queremos
fazer muito melhor. Temos que alcançar
resultados fantásticos, queremos chegar ao
triunfo. Porém, se eu comparar o meu tra-
balho com o trabalho dos meus compa-
nheiros, mesmo que tenha trabalhado bem,
se eles trabalharam melhor, eu por com-
paração considero que fiz pior.
Para ilustrar isso que eu disse, conto-lhes
uma história de Akbar e Birbal, acontecida
na Índia. Conta-se que Akbar traça uma
linha e desafia Birbal a encurtá-la sem
apagar nenhum pedaço. Birbal traça uma
linha mais longa embaixo da outra e ganha
a aposta. A linha de cima se tornou mais
curta, simplesmente porque agora tem uma
mais cumprida ao seu lado. Se a linha
comprida tivesse longe, não afetaria a curta,
mas estando assim, uma junto à outra, a
comparação é inevitável.
Quando ouço falar do triunfo de um irmão
em uma cidade distante, ou em um país

“Se vivemos juntos é porque existe uma
certa amizade entre nós, e a amizade

acalma a ansiedade”

longínquo, posso
alegrar-me espon-
taneamente com a
notícia; mas quan-
do é aquele que
vive ao meu lado
que triunfa, sinto
em mim um toque
de tristeza e de res-
sentimento, porque
o seu triunfo fez
sombra ao meu.
Minha linha se tor-
nou mais curta sem
ninguém tirar ne-
nhum pedaço.

Assim é que o êxito do meu irmão acaba
sendo uma ameaça para mim, o grupo se
torna meu rival e nasce a inveja. Quanto
mais unido for um grupo, maior o contato e
o atrito. Por isso, quando vivemos juntos
numa família ou numa comunidade os
confrontos são inevitáveis, porque quem vive
junto se conhece. Não existem máscaras para
quem se encontra e mora junto, debaixo do
mesmo teto.
A inveja é, a seu modo, uma medida de
unidade do grupo e nasce do zelo e da efi-
cácia dos seus membros; incômodo completo
para um grupo eficiente. Invejamo-nos por-
que trabalhamos juntos e trabalhamos com
afinco. O que não posso permitir é que a
inveja me impeça de viver a fraternidade, a
comunhão e a paz na minha comunidade ou
na minha família.
Portanto, penso que os passos para superar
esses sentimentos acima mencionados devem
ser dados, no sentido de admitir que pre-
cisamos controlá-los, e depois partir para
uma terapia mais profunda no intuito de
curá-los. Porque a inveja vem da compa-
ração; a insegurança que acompanha a
competição vem da insegurança pessoal; a
insegurança da solidão, da falta de afeto e
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apoio e da ilusão de querer que minha
saúde interna dependa somente do trabalho
e do êxito.
Porém, a amizade íntima e pessoal devolve-
me o sentido e a certeza do meu próprio
valor como ser humano. Faz-me ver que eu
não tenho que demonstrar meu valor a
ninguém; faz-me ver que o valor da minha
vida não depende do êxito de meu trabalho;
enfim, ma faz enxergar conseqüentemente,
que o êxito dos outros não é nenhuma
ameaça à minha caminhada, não faz sombra
à minha imagem e nem impede a minha
missão. Porque, querendo ou não, se vive-

mos juntos é porque existe uma certa ami-
zade entre nós, e a amizade acalma a an-
siedade.
O amor verdadeiro no Senhor suaviza a in-
veja. Esse é o caminho da libertação, porque
só o amor transforma e “a caridade não é
invejosa” (1ª Cor 13,4).
Amém.

Porto Alegre, 25 de junho de 2010.

“O amor verdadeiro
no Senhor suaviza a inveja.

Esse é o caminho da
libertação, porque só o

amor transforma”

Pe. Valdemar Alves Pereira - SdC

Bibliografia:
VALLÉS, Carlos, VIVER EM COMUNIDADE, Ed. Loyola, Segunda Ed. 2003, São Paulo 1987.

Frase do Fundador Ricardo Hüning

“Hei de fazer tudo para não desagradar a ninguém e
muito menos a Deus”

Caros amigos!

NA COLUNA DESTE MÊS RECORDAMOS um momento marcante na vida do nosso Beato Luís Guanella, e com
certeza na vida de todos os cristãos: a Crisma. Trata-se de um sacramento de extrema importância, pois é
por ele que recebemos a maturidade na vida espiritual e somos fortalecidos pelo Divino Espírito Santo. Algo
que também lhe marcou foi o momento de sua confissão, que é um sacramento de reconciliação com Deus e
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Pensamento Filosófico João Felipe S. Ribeiro

com a Igreja, ou seja, restaura o ser humano e o
conduz para uma mudança de vida.

Luís fazia amizades com facilidade. Era muito
querido pelos amigos, não obstante as pequenas e
muitas encrencas que aconteciam entre eles. Catarina
o acompanhava e o ajudava a ser amigo, a respei-
tar, a maneirar os modos, a medir as palavras e,
sobretudo, a ser gente. Havia nele um instinto natu-
ral de liderança. Todos os colegas o respeitavam e
se espelhavam nele até para os momentos de ora-
ção, de reflexão e de boas obras.

Sua Crisma foi em julho de 1849. A mãe o
acompanhou na preparação para o sacramento. Foi
uma experiência cheia de emoção. Ao falar ao pa-
dre João Lima de suas pequenas faltas ele se pôs a
chorar. É que lhe imprimiram na alma uma ideia tal
de pecado que ele passou a crer que qualquer pe-
cado era ofensa grave ao Pai do Céu. O pároco, ao
vê-lo em prantos, não se conteve. Riu. Depois para
consolá-lo falou-lhe da infinita misericórdia de Deus.

O padrinho foi o Padre Lourenço Buzzetti.
Que bom! Tudo o que viu nesse dia serviu para levá-
lo a um forte desejo de mudança. Embora criança,
compreendeu que a partir de então, devia deixar o
coração de portas abertas à luz. "Hei de fazer tudo
para não desagradar a ninguém e muito menos a
Deus!"

Este foi um dos grandes momentos na vida
do jovem Luís e que perdurou até o fim de sua vida.
Graças à ótima catequese de sua mãe e os bons momentos passados junto com sua irmã Catarina, ele se
tornou um grande homem na prática do bem no qual hoje podemos nos espelhar. O padre Luís Guanella tem
muito a agradecer a seus pais pela boa educação recebida desde a sua infância!

A família do Pe. Luís Guanella levava uma vida
simples e suscitava otimismo, confiança  e

esperança, porque sabia perceber a
misericórdia de Deus em todos

os acontecimentos

A simplicidade do Princípio
Pôr a questão do princípio é se interrogar sobre o sentido da existência humana, sendo uma aventu-
ra que compromete a pessoa toda e que pode entusiasmá-la. Quando consideramos que constitui a
essência de nossas interrogações humanas e que absorve todos os nossos esforços culturais e
científicos, o pensamento toca seu bem mais precioso e exerce aquilo para que foi feito.
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Estes "prolegômenos (introdução) à
metafísica" mostram por que é
possível uma reflexão orientada
para o princípio. Seguindo um
percurso sistemático e reflexivo,
analisando nossas diversas formas
de conhecimento e a estrutura de
nossos juízos, dialogando com os
textos mais expressivos da tradição
filosófica antiga e contemporânea,
eles levam a ver no encontro com
os outros o exercício do que
constitui a maior riqueza da pessoa
humana. O espírito humano
alcança a essência do ser sob a
condição de não ser só para si, mas
por e com os outros. Sua tensão
inevitável para o uno (a unidade) se
realiza quando lhe é dado viver a
realidade da qual, nem ele, nem o
outro pode ser a origem, assim, dá
testemunho de sua simplicidade.
Houve um tempo em que a
metafísica era contestada pelo
empirismo, que a acusava de tudo
explicar por princípios universais,
mas vagos e subjetivos. Atualmente
as objeções mais fortes contra a
metafísica se dirigem à sua preten-
são de dizer o sentido último do
real. Devido ao fracasso dos
grandes sistemas idealistas ale-
mães, demasiadamente ligados à
aventura assassina da Europa e de

toda nossa terra na primeira metade
do século XX, e também sob o
encantamento da literatura
nietzschiana, hoje se opõem à
metafísica objeções radicais,
segundo as quais, a vida e o mundo
não tem nenhum sentido. A obra A
Simplicidade do Princípio, afirma
que o princípio não se impõe fora
de nossos atos. Radicalmente
"diferente", não é um ideal a ser
alcançado, mas ele se dá para que
possamos exercê-lo em cada uma
de nossas atividades.
Na sensibilidade, a estrutura de
uma disposição espiritual, as
categorias da ontologia articulavam
essa disposição, quando na
verdade tiram sua significação da
experiência espiritual do conheci-
mento. A Filosofia, contudo, esfor-
çou-se em destacar a importância
do ato espiritual para o conheci-
mento. A experiência do assombro
mostra que não conhecemos nada
que não se passe pelo conheci-
mento, isto quer dizer que o conhe-
cimento é subjetivo; mas sabe-se
que a inteligência não se propõe a
adquirir um resultado objetivo,
nunca o obterá. Por isso é importan-
te a prudência nas afirmações, pois
muitas influências são impostas ao
nosso conhecimento. De modo

“A simplicidade
é o sinal da
autenticidade
da vida
interior”

“Um homem
simples não busca

tornar-se
importante, nem

fingir o que não é”
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Renovação do Votos Religiosos

No dia 11 de junho, dia dedicado
ao Sagrado Coração de Jesus, os reli-
giosos Servos da Caridade residentes
em Porto Alegre/RS, renovaram os
votos de pobreza, obediência e cas-
tidade (conselhos evangélicos).
A cerimônia aconteceu durante a
santa missa celebrada no Santuário
Nossa Senhora do Trabalho, ás
18h30min., na presença da comunida-
de paroquial.
Vale recordar que o Sagrado Coração
de Jesus é o patronato da Congregação dos Servos da Caridade; esta devoção foi muita cultivada
e valorizada pelo fundador, o Bem-aventurado Luís Guanella. Acreditamos que no coração de Jesus
está a nossa esperança, pois nos conformando a ele viveremos as virtudes que renovamos no
altar.

Cultura & Eventos
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

semelhante, nossas faculdades só
podem ser exercidas segundo sua
natureza. Por isso é que dizemos
que a objetividade do conhecimen-
to é mais uma tarefa, que um fato
adquirido.
O tema presente, proposto no livro
traz sucessivamente os três níveis
clássicos da inteligência: a sensibi-
lidade, o entendimento e a razão.
Trabalhados com instrumentos da
psicologia reflexiva e não com a

psicologia científica, com a estrutu-
ra da intencionalidade e da
aprioridade que se encontra de
maneira comum nos diversos níveis
da inteligência.
Esta fundamentação universal não
reduz a si nada do que origina. É
simples. A qualidade da simplicida-
de se convém ao que, multiplican-
do-se em muitos, nada perde de
sua identidade e assegura o valor
inestimável de todas as suas

manifestações múltiplas. Um
homem simples não busca tornar-
se importante, nem fingir o que não
é; entrega-se totalmente em cada
uma de suas atividades, sem nunca
nelas se aniquilar, nem mascarar.
Portanto, a simplicidade é o sinal da
autenticidade da vida interior. O
princípio simples torna-se presente
a tudo e a todos. Unifica nossas
vidas, assegurando-lhe energia e
irradiação.

Fonte: Gilbert, Paul. A Simplicidade do Princípio, prolegômenos à metafísica. São Paulo.
  Edições Loyola, 2004.

Revelado no Coração de Cristo
“No Coração de Cristo, transpassado sobre a cruz e presente na Eucaristia,

contemplamos a suprema revelação do amor de Deus e podemos
compreender até que ponto somos de fato filhos amados e redimidos”

Constituição dos Servos da Caridade, n0 11, pág. 29
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Equipe de Animação vocacional em visita aos
alunos da escola Don Luís Guanella

Semana Vocacional

Nos dias 12 a 19 de junho foi realizada a Sema-
na Vocacional no Santuário Nossa Senhora do
Trabalho, em Porto Alegre. Os seminaristas se
integraram á equipe vocacional paroquial e visi-
taram as escolas Brigadeiro Francisco de Lima e
Silva, Dr. João Batista de Lacerda e colégio Don
Luís Guanella, bem como as Pastorais e Movi-
mentos da paróquia.
A semana, que teve como objetivo despertar
vocacionalmente toda a comunidade, teve início
com a missa de envio e foi concluída com uma
gincana recreativa, sempre com destaque para o
testemunho dos vocacionados.

************************************
Clérigos renovam os Votos Religiosos

No dia 29 de junho, às 18h30min., os Clérigos Darlan José Lanzana Muller e Gerardo Sebastián
Aguilera renovaram os seus votos religiosos. A cerimônia de renovação dos votos foi realizada
durante a celebração eucarística semanal no Santuário Nossa Senhora do Trabalho.
Os jovens Clérigos que estão se preparando para o curso de Teologia, consagrapor mais um ano
suas vidas a Deus na Congregação dos Servos da Caridade. Pedimos ao bom Deus que sempre os
guie à perseverança final.

Gincana vocacional realizada na escola Don Luís
Guanella finalizou a semana vocacional

“Entusiastas pela nossa vocação,
também nós, à imitação dos

apóstolos, procuramos suscitar
outros colaboradores para o

Reino de Deus”
Constituição dos Servos da Caridade, n0 86, pág. 89
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Celebração em honra a São Paulo

Nos dias 31 de junho a 02 de julho o grupo de
seminaristas participou do tríduo em honra a São
Paulo Apóstolo, na capela São Paulo, pertencen-
te à Paróquia Santuário Nossa Senhora do Tra-
balho. Os festejos do domingo, 04 de julho, inici-
aram com a procissão na praça em frente a ca-
pela. Em seguida, foi celebrada a santa missa
festiva e às 12h a comunidade confraternizou no
salão de festas com um saboroso almoço.

************************************
Encontro Pedagógico Guanelliano

Na manhã do dia 03 de julho os se-
minaristas participaram do encontro pe-
dagógico guanelliano, realizado no
Educandário São Luiz. O evento ini-
ciou ás 8h da manhã com a celebra-
ção eucarística.
Em seguida, o Ir. Arilson Bordignon
(SdC) coordenou a apresentação dos
diversos grupos de educadores, que
apresentaram suas reflexões sobre os
valores guanellianos contidos no Do-
cumento Base para Projetos Educativos
Guanellianos.
O encontro pedagógico foi encerrado com o almoço, servido ás 13h no refeitório da entidade.

“Ainda que eu falasse a língua
dos homens e dos anjos, se não tiver

caridade, sou como o bronze
que soa, ou como o címbalo

que retine”
São Paulo

“O coração de uma pessoa é como terra de horta
e de jardim que, cultivada, produz flores e frutos”

Documento Base para Projetos Educativos Guanellianos, n087, pág. 43
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Festa de São João no Lar Don Guanella

No dia 03 de julho as vovós e vovôs resi-
dentes no Lar Don Guanella participaram da
festa junina realizada nas dependências da
Instituição. Após a missa, ás 16h, foi cele-
brado o casamento caipira, seguido da quei-
ma da fogueira; à tarde festiva teve ainda
comidas e bebidas tipicamente juninas, como
pipoca, quentão, pinhão, etc.
A nossa participação foi muito importante
para a alegria e satisfação dos vovôs e vo-
vós, pelo exercício da caridade evangélica.

************************************
Trabalho acadêmico

Na manhã do dia 05 de julho o nosso colega João
Felipe Silveira Ribeiro nos apresentou a sua
Monografia, resultado de um ano de estudo e pes-
quisa na área de Filosofia.
Em sua apresentação o acadêmico tratou sobre A
ética como anterioridade "a posteriori" e a
ontologia em Emmanuel Levinas, baseando-a
em: a ética como filosofia primeira, abordando itens
como totalidade e infinito, metafísica, ontologia e
epifania da alteridade. Para nós foi de grande va-
lia as conclusões: abertura, caridade e busca do
outro.

“A vida é como uma viagem no
mar da história, com frequência

enevoada e tempestuosa, uma
viagem na qual perscrutamos os

astros que nos indicam a rota.
As verdadeiras estrelas da nossa

vida são as pessoas que  souberam
viver com retidão.

Elas são luzes de esperança”
Papa Bento XVI

“O êxito não se consegue só com qualidades especiais. É sobretudo um trabalho
de constância, de método e de organização” J. P. Sergent
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Dica de livros

A proteção do Sagrado - Ed. Vozes, 2003 - 166 páginas
Anselm Grün

Assim como os anjos, também "o Sagrado" e x e r c e
hoje  um grande fascínio. Por outro lado, hoje o Sagrado
se encontra de muitas maneiras ameaçado. Para este
dilema, Anselm Grün encontra uma surpreendente sa-
ída: o Sagrado protege a pessoa, enquanto a pessoa pro-
tege o Sagrado.
Os espaços do silêncio, o café da manhã tomado em fa-
mília no fim de semana ou a fotografia da avó, todo mun-
do precisa de lugares, rituais e coisas que apontem para
além da estreiteza do dia a dia.
Nos dias de hoje tudo deve ser rápido, todo o tempo deve
ser ocupado, planejado, utilizado.
O autor chama a atenção para a importância de se ter

um tempo sagrado, um tempo que protege o ser humano desta correria neurótica da
pressão de ser útil, de oferecer resultados, de mostrar produção.

Encontro psicopedagógico

Nos dias 10 e 11 de julho o grupo de jovens
formandos esteve reunido para mais um encontro
psicopedagógico com a psicóloga Gilka Machado
Cerântula, da Clínica Nossa Senhora da Salete,
com sede em São Paulo.
No encontro Gilka desenvolveu atividades com ên-
fase na dinâmica de grupo e nos valores pesso-
ais. Os aspirantes aproveitaram a oportunidade
para se encontrarem na alegria que os une e que
os faz dividir as mesmas inspirações.
Pedimos a Deus que ilumine constantemente a
Gilka, que se faz sempre presente na caminhada
vocacional dos nossos vocacionados e também a
sua família.

“De nada serve ao homem queixar-se
dos tempos em que vive.

A única coisa boa que pode fazer
é tentar melhorá-los”

Thomas Carlyle
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Cotidiano
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

Caros leitores!
O nosso informativo chega a vocês com essa coluna que visa trazer um pouco da nossa caminhada
cotidiana. Neste mês de julho destacamos para
vocês o seminarista Alexandre Kroetz, que auxilia
nos trabalhos do Lar Don Guanella. Ele é respon-
sável pelos serviços gerais e de jardinagem, como
corte de grama, limpeza de canteiros, troca de lâm-
padas, conserto de camas, armários, banheiros, e
também trabalha com massa e concreto. Nas da-
tas festivas, ele auxilia os Cooperadores Guane
lianos que são responsáveis pelo Lar, na parte de
ornamentação dos espaços dos eventos.
Além da vivência com os idosos e idosas residen-
tes na Instituição, Alexandre lhes visita vez ou ou-
tra, levando sempre alegria e entusiasmo. Com
este trabalho ele presta sua colaboração no aten-
dimento aos idosos e idosas e ajuda na manuten-
ção do ambiente externo e interno do Lar.

Vista parcial
da nova

construção da
Instituição

Fachada da primeira construção do Lar

Data Local Compromisso
15 Seminário de Aspirantado

Guanelliano - Porto Alegre/RS
Início das férias de inverno dos seminaristas.

01 de
agosto

Santuário N. S. do Trabalho -
Porto Alegre/RS

Abertura do Mês Vocacional da Arquidiocese de
Porto Alegre.

30 Seminário de Aspirantado
Guanelliano - Porto Alegre/RS

Término das férias de inverno dos seminaristas.

Agenda Mensal
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes
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Santo do Mês Renan Rafael de Souza Santos

São Camilo de Léllis
Queridos amigos leitores!
Doar-se ao próximo, cuidar do doente, ser o

remédio para a dor do semelhante é algo tão Divi-
no, ou, seja de Deus, que está intimamente ligado
ao ser humano, é peculiar das criaturas criadas e
amadas por Ele que é o médico dos homens. Nes-
se sentido, vamos conhecer um pouco sobre um
homem que percebeu que a cura do físico começa
pela cura da alma: São Camilo de Léllis.
CAMILO NASCEU no dia 25 de maio de 1550 em
Bucchianico, em Nápoles, Itália. Pertencente a uma
nobre família, foi criado praticamente por sua mãe,
pois seu pai era militar e sempre se descolava, to-
mando parte na guerra da Espanha. Com poucos
anos de vida se viciou no jogo das cartas, um vício
que se agravou a partir da morte da mãe, quando
tinha 13 anos.
ÓRFÃO DE MÃE, muito novo, acompanha seu pai,
se alistando no serviço militar em Veneza. Porém,
conviveu muito menos com seu pai, que falece nas

estradas da Itália. A ausência de seus pais precoce-
mente não foi a única dor de Camilo, e sim o esto-
pim para a sua vida enveredar para os prazeres
mundanos já cultivados precocemente pela jogatina,
por sua vida desregrada. Foi afastado do exército
devido a uma ferida no pé direito.
A PARTIR DAÍ SUA VIDA MUDOU COMPLETAMENTE.
Sofreu diante da falta de condições financeiras e de
saúde. Doente, não conseguiu local para internar-
se, o que o fez partir para Roma, pedindo auxílio
no Hospital São Tiago, justamente para tratar da
chaga no pé direito. Como não tinha dinheiro para
pagar o tratamento, Camilo se ofereceu para tra-
balhar de servente e de enfermeiro. Com a ferida
ainda mal cicatrizada e sem nenhum recurso finan-
ceiro, soube que o país recrutava voluntários para
combater os turcos. E lá foi ele. Não parou tão cedo.
EM 1573, MAIS UM COMBATE. Neste ano, quase
restabelecido economicamente, mais uma vez ren-
deu-se aos prazeres mundanos e atirou-se aos jo-

São Camilo envolvido com os
enfermos: compaixão evangélica a serviço da vida
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gos. Perdeu tudo. Ficou reduzido à miséria. Retor-
nou a Nápoles e prometeu se fazer religioso fran-
ciscano. Um ano depois, Camilo esqueceu-se do
voto que fizera de se tornar religioso franciscano e
mergulhou novamente no jogo. O jogo e a bebida
tornaram-se vícios em sua vida. Ficou novamente
na miséria.
PARTIU PARA VENEZA. Passou frio e fome. Não
tinha onde morar, nem dormir. Numa das derrotas
no jogo, deu como pagamento a própria camisa.
Depois de muito perambular, conseguiu abrigo no
convento dos Capuchinhos, momento em que lem-
brou do voto de tornar-se religioso e converteu-se
realmente.
REGRESSOU PARA ROMA, ao hospital São Tiago,
como Superior da casa, e lá comprovou como era
ineficaz o tratamento aos doentes. Foi quando lhe
ocorreu que, para mudar a situação seria necessá-
rio constituir uma companhia de homens de bem
que se consagrassem em conjunto aos doentes, só
por amor a Deus. Aos 32 anos voltou a estudar e
foi ordenado sacerdote.
EM 21 DE SETEMBRO DE 1591, o papa Gregório
XIV eleva a Congregação de Camilo a Ordem Re-
ligiosa. Na guerra que logo em seguida houve na
Hungria, os Camilianos trabalharam como primeira
unidade médica de campo, cuidando dos feridos.
Não bastou a Camilo tomar consigo apenas bons

enfermeiros e até médicos, os doentes careciam
também de assistência religiosa. É evidente que a
alma bem cuidada dispõe melhor o corpo para su-
portar os sofrimentos e sobrepor-se à doença. Vale
destacar que antes de ser santo, ele não tinha qual-
quer ligação de fé no Senhor. Muito doente renun-
ciou ao cargo de Superior Geral de sua Ordem
Religiosa em 1607.
JÁ SURRADO PELAS DOENÇAS e fragilidades que ata-
cavam seu corpo, a 14 de julho de 1614, morre em
Roma. Enquanto preparavam o corpo de Camilo
para o funeral, os médicos, estarrecidos, notaram
que a chaga que surgira anos atrás no seu pé direito
havia desaparecido.
O PAPA BENTO XIV, no dia 29 de junho de 1746,
canonizou Camilo de Léllis. E em 1886, o papa
Leão XIII declara são Camilo como Celeste pro-
tetor de todos os enfermos e hospitais. São Camilo
dizia àquele que sofria: "Manda em mim, irmão,
porque sou teu servo". Depois de tanto se enganar
através de atitudes erradas, ele compreendeu don-
de deveria gastar suas forças, e assim foi um Arau-
to do Evangelho de Cristo nos hospitais, onde Cristo
vivo agoniza em cada pessoa. Que a exemplo de
São Camilo de Léllis possamos ser um foco de luz
a quem precisa da nossa doação, e enxerguemos
Jesus no semelhante.
São Camilo de Léllis, rogai por nós.

Pe. Renato - Primeiramente, agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco desse traba-
lho que realizo na Congregação Servos da Caridade, nesse informativo do Seminário Filosófico
Guanelliano, que é também um canal de informação no serviço de animação vocacional.  Desde o dia
em que recebi a obediência da missão por parte do Provincial, dois meses antes de me ordenar sacer-
dote em dezembro de 2007, fui incumbido de trabalhar exclusivamente na animação vocacional como
prioridade número um da Província. Fui designado a fazer residência em Santa Terezinha de Itaipu,

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Fale um pouco como você iniciou o trabalho de animador vocacional na Congregação.

Amigos leitores!
Nesse mês entrevistamos o Pe. Renato Schneider, da Congregação dos Servos da Carida-
de, responsável pela Animação Vocacional na região sul do Brasil. Confira a entrevista!

Conversando com...
Marcio Antonio Fachin Perini e

Sebastian Gerardo Aguilera

Fonte: www.lepanto.com.br
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no Paraná, onde temos uma comunidade religiosa que atende
a paróquia daquela cidade. No primeiro ano (2008) fui respon-
sável pela região do Paraná e também nas duas paróquias
guanellianas que temos no Mato Grosso: Canarana e Água
Boa. A partir de 2009 passei a trabalhar nos três estados da
região sul e o Pe. Elisandro na região norte.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Como é para você fazer esse trabalho de animação
vocacional, como você se sente?

Pe. Renato - Participo de algumas dioceses nas equipes
vocacionais. Organizamos no início do ano as atividades que
serão desenvolvidas, sempre com um tema específico em
sintonia com a Igreja, que apresenta pistas e temas anuais em
vista de um compromisso maior no serviço de animação e no
despertar vocacional dos jovens. Organizamos as semanas
vocacionais nas nossas Obras e paróquias e também nas
dioceses onde temos abertura para participar.
Nas semanas vocacionais são realizadas visitas nas escolas,
geralmente usamos multimídia com mensagens, músicas, vídeos
reflexivos de acordo com o tema proposto. Visitamos as famílias com benção nas casas e também
realizamos celebrações nas comunidades. Elaboramos santinhos vocacionais, folder com orientação
vocacional e outros materiais de divulgação, sempre no intuito de fornecer conteúdos para um des-
pertar vocacional. Gosto de fazer esse trabalho; é desafiador para os tempos em que vivemos, mas
precisamos como em toda atividade, vencer os obstáculos e mostrar ao jovem que o caminho da
felicidade depende das escolhas que fazemos, e Deus não deixa de revelar o caminho certo.
O trabalho envolve muitas viagens, participação nas semanas vocacionais em escolas e comunidades
diversas, visitas às famílias dos vocacionados. Por isso, nem sempre estamos junto à comunidade da
qual fazemos parte, mas é um trabalho gratificante, antes de tudo é preciso evangelizar, semear. Os
frutos serão conseqüência dessa semeadura.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - As vocações estão realmente escassas?

Pe. Renato - Eu diria que não. Vivemos tempos difíceis, implantado por um sistema que atrai momen-
taneamente muitas pessoas, e não podemos deixar de destacar a grande maioria de jovens que estão

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Qual o Objetivo da pastoral vocacional para a Congregação?

Pe. Renato - Como mencionei anteriormente, nos últimos anos a Província priorizou definitivamente
a animação vocacional como tarefa de todos os coirmãos. Mas justamente por termos um número
ainda reduzido de religiosos e sacerdotes para dar continuidade as Obras e paróquias, e com certeza
sobrecarregaria ainda mais os coirmãos, a Província estabeleceu que ficariam dois sacerdotes libera-
dos para trabalhar prioritariamente e diretamente na animação vocacional. Com o esforço dos coirmãos
e o apoio do Provincial e seu Conselho, nos é dado todas as condições para esta atividade.
Na medida do possível estamos fazendo o máximo de esforço para alcançar as metas e objetivos
traçados, e com a Graça de Deus estamos colhendo alguns frutos a curto prazo. A expectativa é que
no futuro surjam muito mais vocacionados. Este ano vai unir-se ao grupo mais um sacerdote recém
ordenado. Trata-se do Pe. Hélio, que está na Itália e retorna ao Brasil em julho e ficará responsável
pela animação vocacional em Brasília e Mato Grosso.
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envolvidos por esse sistema. Hoje cresceu muito o número de jo-
vens que desde cedo ingressam em cursos superiores, em Univer-
sidades, e acabam conseqüentemente entrando no competitivo
mercado de trabalho e produção.
Muitas vezes sobra pouco tempo para pensar na vida, ter um tem-
po para pensar no seu ser. Isso também tem atingido muitas famí-
lias que perdem esse espaço para o diálogo, para o estar juntos,
sem contar os desafios que a ela são impostos por um mundo cada
vez mais consumista. Escolher uma vocação é sempre algo que
vai se adiando e com isso, muitas vezes, vem a frustração e o
esvaziamento que não foi preenchido por essa vontade de con-
quistar o mundo. E quem se dispõe a procurar através da fé se dá
conta de que uma vida sem Deus é inútil, retoma sua vida nas
mãos e pode dar um novo sentido e redescobrir o encanto pela
vida e de sua existência.
Lembro sempre da figura do Papa João Paulo II, que com seu
carisma jovem atraia multidões de jovens. Seus discursos encora-
javam-nos a não perder de vista o rumo da verdadeira felicidade,
destacando a importância de ver em Jesus um caminho de plena

felicidade. O nosso atual Papa Bento XVI, por ocasião do Dia Mundial de Oração pelas Vocações ao
sacerdócio e à vida consagrada, convidou todo o Povo de Deus a refletir sobre o tema "A confiança
na iniciativa de Deus e a resposta humana".
Não cessa de ressoar na Igreja esta exortação de Jesus aos seus discípulos: "Rogai ao Senhor da
messe que envie trabalhadores para a sua messe" (Mt 9, 38). Pedi! O premente apelo do Senhor põe
em evidência que a oração pelas vocações deve ser contínua e confiante. De fato, só animada pela
oração é que a comunidade cristã pode realmente ter maior fé e esperança na iniciativa divina de
chamar e atrair novos jovens para a sua messe.

Obras Guanellianas Darlan Lanzana Müller

Paróquia
Santa Teresinha
A paróquia foi criada em 1º de março de 1966 pelo Bispo
Dom Armando Cirio, da Diocese de Toledo. Nos 11 anos
seguintes à criação, a comunidade foi atendida pelos
padres da Diocese e alguns religiosos. Até que em 09 de
abril de 1978 a Província Brasileira dos Servos da
Caridade assumiu a paróquia.



Estimados leitores!
Neste mês de julho apresento para vo- cês

a paróquia Santa Teresinha, Obra gua- nelliana
que se localiza em Santa Terezinha de Itaipu,
região oeste do Paraná.

A paróquia foi criada em 1º de março de
1966 pelo Bispo Dom Armando Cirio, da Diocese
de Toledo. Nos 11 anos seguintes à criação, a
comunidade foi atendida pelos padres da Diocese
e alguns religiosos. Até que em 09 de abril de
1978 a Província Brasileira dos Servos da Cari-
dade assumiu a paróquia.

Fazia tempo que o Conselho provincial
falava na abertura de novos campos voca-
cionais fora do Rio Grande do Sul. As circuns-
tâncias possibilitaram uma pesquisa na Diocese
de Toledo. Ao visitarem o bispo receberam duas
propostas: uma paróquia em Foz do Iguaçu ou
a paróquia do então distrito de Santa Terezinha.

A congregação aceitou administrar a de
Santa Terezinha por um triênio, apresentando
no dia nove de abril de 1978 o Pe. Selso Feld-
kircher como o primeiro padre guanelliano do
local.

O termo de aceitação era claro: abertura
vocacional em nível diocesano. A população não
passava de 10 mil pessoas. Porém, era evidente
o crescimento populacional, devido à explosão
demográfica de Foz do Iguaçu, cidade turística
que nos apresenta uma das mais belas maravi-
lhas do mundo, as Cataratas do Iguaçu. Este
crescimento também levou a comunidade a um
projeto mais ousado: a construção de uma nova
igreja matriz.

Com um mutirão da comunidade, a an-
tiga igreja foi demolida e no domingo de ramos
de 1984, mesmo não estando totalmente pron-
ta, a comunidade entrou na nova igreja para
celebrar a Semana Santa.

Para concluir, afirmo que o objetivo ini-
cial está sendo cumprido, pois hoje além de con-
tinuar com seu dever pastoral, a paróquia tam-
bém auxilia na animação vocacional.

A Congregação tem dois sacerdotes oriun-
dos de Santa Terezinha de Itaipu, vários religi-
osos de cidades vizinhas e um bom número de
seminaristas nas diversas etapas de formação.

Que Santa Terezinha continue interceden-
do por esta comunidade, pelos padres que aí tra-
balham e pelas vocações religiosas.

A paróquia passou a ser administrada e
atendida pelos Servos da Caridade a partir
do dia 09 de abril de 1978.
O primeiro sacerdote guanelliano que
trabalhou no local foi o Pe. Selso Feldkircher
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