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CONSELHO EDITORIAL

ueridos leitores do nosso informativo EFATÁ. Estamos no mês de agosto dedicado
as vocações. Deus chama a todos e de diversas formas; a minha vocação deve
me levar à santidade e com o testemunho de vida, levar a santificação também
àqueles que Deus me confiou. A santidade é um dom de Deus para todas as
pessoas. Deus chama todos à santidade, porém a resposta a esse chamado é

pessoal. Ninguém pode dar uma resposta a Deus por mim. O nosso único esforço no caminho
da santidade é termos um coração aberto e colocarmos todas as maravilhas de Deus que
estão dentro de nós a serviço dos irmãos.

A santidade, portanto, me é dada por Deus, agora, imediatamente: sou amado por
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Neste mês o nosso Informativo está de aniversário e nós estamos de Parabéns!



Ano 03 - Número 21 - Agosto de 2010 2

Informativo do Seminário Filosófico e Aspirantado GuanellianoEfatáEfatáEfatáEfatáEfatá
Deus, sem condições, agora, com todas as
minhas imperfeições, pecados, fraquezas,
debilidades, limitações, traumas. É esse
amor de Deus sem condições que me ajuda
a amar agora, a ser santo agora, apesar de
minhas limitações e fraquezas. A grande
ilusão é pensar que só poderemos amar,
servir e fazer o bem quando formos
perfeitos. Somos santos agora, e devemos
amar agora, embora sejamos também
pecadores. Somos igreja santa e pecadora.

A pessoa Santa nunca se sente
h u m i l h a d a
pelo pecado,
porque a san-
tidade é hu-
milde. Somos
h u m i l h a d o s
quando nos
c o l o c a m o s
num pedestal,
quando nos
j u l g a m o s
melhores do
que os outros.
E somos hu-
mildes quan-
do aceitamos
ser pobres,
frágeis, limi-
tados, peca-
dores, mas a-
mados na nos-
sa pobreza e
fragilidade.
Diante do que falamos acima surge a per-
gunta: o que é santidade? Santidade é a
recusa de deixar-se fechar no próprio pe-
cado, é a capacidade de ultrapassar as
próprias condenações, na esperança de que
alguém sempre nos acolhe e nos ama apesar
do nosso pecado.

A superação da auto-condenação
está na entrega da vida a Deus, em saber-se

amado como pecador, porque pecadores
seremos sempre até o fim da vida. A
santidade nunca nos leva ao fechamento,
antes nos abre para Deus, de onde recebemos
o perdão, e para os outros no amor, no
serviço e no dom.

Santidade é a recusa de ser o próprio
Juiz, deixando o juízo para alguém que nos
ama e vela por nós com amor.  Na própria
igreja, formada por homens e mulheres que
se auto-definem como santa e pecadora, e

os santos pa-
dres, sem es-
crúpulos, a
d e n o m i n a m
como "casta-
p ro s t i t u t a " ,
os santos ca-
nonizados por
ela nunca se
consideraram
santos, antes,
muito pelo
c o n t r á r i o ,
todos se con-
f e s s a r a m
grandes pe-
cadores, até o
fim de suas
vidas, e pra-
ticaram peni-
tência por se-
us pecados

que nos assustam. Apesar dessa consciência
de serem imperfeitos e pecadores, eram
santos e a  igreja r econheceu sua santidade
canonizando-os. Hoje são modelos para
nós.

Portanto,  santidade é acima de tudo
um vazio que descobrimos em nós, que
aceitamos e Deus vem encher na medida em
que nos abrimos a sua plenitude.

O nosso nada quando é aceito,

Santidade é a recusa de ser o próprio Juiz,
deixando o juízo para alguém que nos ama e

vela por nós com amor
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Frase do Fundador Ricardo Hüning

"A Providência me deu pais virtuosos para infundir-me
o espírito de trabalho e de sacrifício"

Caros leitores!
Na coluna deste mês lembramos o dia dos
pais, que comemoramos no segundo do-
mingo de agosto. Luís Guanella teve pais
virtuosos, cheios de amor e disposição.

Nós também, como filhos e filhas
devemos homenagear aos que nos gera-
ram, amamentaram e educaram nos prin-
cípios cristãos, tudo isso para que nos tor-
nemos pessoas honestas e bem edu-
cadas.

Lourenço Guanella e Maria Bianchi,
os pais de Luís, foram um casal modelo.
Felizmente ainda hoje, há muitos casais
que como Lourenço e Maria vêem no ca-
samento um forte apelo de Deus à santi-
dade. O pão na mesa custou muito suor de Lourenço, no campo, e muito cansaço de Maria junto às
panelas.

A sabedoria de Lourenço e Maria na educação dos filhos não veio dos livros. Veio da vida.
Lourenço era um homem de caráter, firme e enérgico. Sua palavra valia. Não tinha nenhum título de
grandeza, mas a natureza o dotou de bom senso e fez dele um homem de visão. Quando devia usar
de autoridade fazia-o sem se exceder. Seu jeito de ser, humano e justo, fez com que ele permane-
cesse durante 24 anos à frente do desenvolvimento da região como deputado e prefeito de
Campodolcino. Era homem de fé, que não se restringia à missa e às celebrações da liturgia. A
oração do terço em família era prática de todos os dias.

A mãe de Luís foi um encanto de mulher. Agia com pulso, mas sem ser "durona". Era de uma
delicadeza e sensibilidade fora do comum. Eis o que Luís diz de seus pais: "A Providência me deu
pais tão virtuosos para infundir-me o espírito de trabalho e de sacrifício".

Na casa de Lourenço e Maria não havia abundância de bens. Havia abundância de paz. Da

transforma-se no espaço vazio onde Deus
pode ainda criar. Com isso chegamos ao
ponto de renunciar a tudo, inclusive ao peso

das nossas faltas e por Deus, com Deus e em
Deus nos tornamos santos. Amém.

Lourenço Guanella e Maria Bianchi, pais do
Pe. Luís Guanella

Pe. Valdemar Alves Pereira - SdCPorto Alegre, 15 de julho de 2010.
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Pensamento Filosófico João Felipe S. Ribeiro

mãe Maria, Luís teve o coração moldado à delicada sensibilidade. Aquela mulher caridosa e vigilante
possuía, com simplicidade, as mais belas virtudes. Do pai Lourenço recebeu a capacidade de em-
preendimentos enérgicos e suaves ao mesmo tempo, o que seria, no futuro, uma característica
constante de Luís. Como sabemos, o mês de agosto é dedicado às vocações: Sacerdotal, Matrimo-
nial, Religiosa(o) e Leiga (o). Já destacamos um pouco do matrimônio com o belo exemplo de Lou-
renço e Maria, os pais de nosso querido bem-aventurado Luís Guanella. Outra vocação, à qual nós
aspiramos e Luís foi chamado é o sacerdócio, e isso temos grande entusiasmo em destacar.

Étienne GilsonÉtienne Gilson
Olá!
Estimados leitores do Efatá, apresen-

to neste mês o pensador Étienne Gilson, his-
toriador e filósofo, nascido em 1884, em Pa-
ris. Hoje é considerado o maior medievalista
do século XX, pela sua produção literária,
quer pela originalidade das teses que publi-
cou e a qual as defendeu com maestria.
Gilson começou o seu itinerário sendo um
dedicado leitor da filosofia moderna.

Foi debruçado sobre os filósofos mo-
dernos - em Descartes - que descobriu o
quanto estes deviam aos medievais. Sua tese
de Doutorado retorna aos medievais: La
Liberté chez de Descartes et la Théologie e
Index Scolatico-Cartésien.

Insistindo na natureza da filosofia e da
teologia, Gilson definiu um dos pontos entre
as duas disciplinas, o da teologia racional: em
que a relação entre as verdades sobre Deus,
sobre a sua existência e sobre os seus atri-
butos, contidas na revelação, e as verdades
sobre Deus adquiridas através de demons-
tração filosófica?

A resposta está contida sinteticamen-
te na afirmação de Tomás de Aquino de que

é impossível
saber e crer a
mesma coisa,
simultanea-
mente e do
mesmo ponto
de vista; o que eu sei e o que eu creio nunca
são exatamente algo idêntico e não são co-
nhecidos sob o mesmo aspecto.

Não há demonstração filosófica possí-
vel da existência de Javé, nem de Jesus Cris-
to, filho do Deus salvador. A escritura não
revela a existência de um Deus, mas a do
Deus verdadeiro, que se faz conhecer pes-
soalmente pelo homem para estabelecer
com ele e com o seu povo um contrato cuja
iniciativa só ele pode tomar e cujos termos
só ele pode fixar. Com a filosofia, eu sei que
existe um Deus e obtenho um ganho no pla-
no teológico.

Uma filosofia cristã assim entendida
não só é possível, como também, para Gilson,
é real: realizou-se historicamente na filoso-
fia de São Tomás, como na de Santo Agosti-
nho, São Boaventura, Duns Scotus. No di-
versificar-se das formas, o que une os filó-

Fonte: Gambi, Orlando. Padre Luís Guanella: O Servo dos Pobres. Aparecida/SP. Editora Santuário, 2004.
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sofos cristãos é a sua fé, a qual os coloca numa
situação intrinsecamente diferente dos filó-
sofos não cristãos, porque a razão sabe aquilo
cuja demonstração procura.

O espírito da filosofia medieval é o da
filosofia cristã; os mestres citados, embora
tendo criado filosofias diferentes, estavam de
acordo ao sustentar a verdade da revelação
cristã recebida através da fé.

Apesar das críticas, Gilson permane-
ceu sempre fiel à sua noção de filosofia cris-
tã. A filosofia é cristã na medida em que o

cristianismo a torna possível; é cristã a filo-
sofia que aceita a ação reguladora do dogma
cristão; a fé propõe soluções, de que a filoso-
fia, em seguida, por vezes encontra a de-
monstração.

A filosofia cristã permite uma certa
compreensão da palavra de Deus, compre-
ensão preciosa, mesmo na sua limitação. O
filósofo cristão não renuncia à sua natureza
racional e ganha incomparáveis profundida-
des.

Fonte: GILSON, Étienne. Deus e a Filosofia. Edições 70. Ano 2003.

Cultura & Eventos
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

No dia 01 de agosto, às 15 horas,
aconteceu a abertura do mês vo-
cacional da Arquidiocese de Porto
Alegre/RS. O evento foi realizado na
Paróquia Santuário Nossa Senhora
do Trabalho com a celebração de
uma missa presidida pelo Arcebispo
Dom Dadeus Grings, e concelebrada
por vários sacerdotes guanellianos
e diocesanos.
Em sua homilia o arcebispo Dom
Dadeus Grings destacou que vale a
pena investir nas vocações, res-
saltando o valor do sacerdócio ao
qual o domingo era dedicado. Que
neste mês das vocações o bom
Mestre suscite muitas e santas vo-
cações leigas e religiosas.

Celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo
Dom Dadeus

“A ideia que não procura converter-se em palavra é uma má ideia,
e a palavra que não procura converter-se em ação

é uma má palavra”
Chesterton
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Dica de livro

Durante uma viagem que deveria ser repleta de diver-
são e alegria, uma tragédia marca para sempre a vida
da família de Mack Allens: sua filha mais nova, Missy,
desaparece misteriosamente. Depois de exaustivas in-
vestigações, indícios de que ela teria sido assassinada
são encontrados numa velha cabana.
Imerso numa dor profunda e paralisante, Mack entre-
ga-se à Grande Tristeza, um estado de torpor, ausên-
cia e raiva que, mesmo após quatro anos do desapare-
cimento da menina, insiste em não diminuir.
Um dia, porém, ele recebe um estranho bilhete, assina-
do por Deus, convidando-o para um encontro na caba-
na abandonada. Cheio de dúvidas, mas procurando um
meio de aplacar seu sofrimento, Mack atende ao cha-
mado e volta ao cenário de seu pesadelo.
Chegando lá, sua vida dá uma nova reviravolta. Deus,
Jesus e o Espírito Santo estão à sua espera para um
"acerto de contas" e, com imensa benevolência, travam
com Mack surpreendentes conversas sobre vida, morte, dor, perdão, fé, amor e re-
denção, fazendo-o compreender alguns dos episódios mais tristes de sua história.
Intenso, sensível e profundamente transformar, este livro vai fazer você refletir sobre
o poder de Deus, a grandeza de seu amor por nós e o sentido de todo o sofrimento que
precisamos enfrentar ao longo da vida.

A Cabana - Ed. Sextante, 2008
236 páginas
William P. Young

Agenda Mensal
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

Data Local Compromisso
22 Educandário São Luiz - Porto

Alegre/RS
Encontro com os pais dos catequizados da paróquia
Nossa Senhora do Trabalho

29 Colégio Rainha do Brasil -
Porto Alegre/RS

TVJ - Trabalho Vocacional Jovem.

30 Seminário Filosófico e
Aspirantado Guanelliano -
Porto Alegre/RS

Visita canônica do Provincial.

04/09 Cerro Largo - RS Ordenação Sacerdotal do Diácono Tiago Boufleuer.

“A vida é a infância da nossa imortalidade”
Goethe
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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 agosto apresento-lhes o semi-
narista Diovane Sulzbacher Zwirtes
natural de Canarana, Mato Grosso, que
é responsável pelo cultivo da horta.
"Diariamente dedico esforços e empe-
nho para a produção dos mais diversos
alimentos que uma horta pode propor-
cionar, que são tão necessários para
uma vida sadia. Destaco o cultivo de
alface, couve, cenoura, rúcula, rabane-
te, beterraba..., alem de alguns tempe-
ros como salsa e cebolinha. Para que haja produção é preciso muita dedicação e trabalho, que vai
desde o reaproveitamento de cascas e frutas, para a adubação da terra, até a sua colheita.
Meu trabalho é de preparar a terra, virando-a, arrancando inço, fazendo limpeza de canteiros,
plantando verduras, irrigar diariamente, e por fim ter paciência na espera de uma boa produção de
verduras. Tudo isso visa trazer um bom cultivo e um ótimo cuidado com a nossa saúde, como
cultura sustentável respeitando o solo e trazendo mais vida a nossa mesa."

Santo do Mês Renan Rafael de Souza Santos

São João Maria Vianney
Olá queridos amigos leitores!
No mês de agosto foram situadas algumas datas que nos levam a olhar com pertinência para a vocação

sacerdotal. Por isso, vos convido a conhecermos um pouco da vida de são João Maria Batista Vianney, o
Santo Cura de Ars, um homem que ao longo de seu ministério sacerdotal transcendeu uma frase dita anos
mais tarde por Albert Einstein: "Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos."

João Maria Vianney nasceu no dia 08 de maio de 1786 numa pequena aldeia, Dardilly, situada a 10
quilômetros de Lyon, França. Sendo batizado no mesmo dia de seu nascimento recebeu o nome João, ao
qual seus pais Mateus e Maria Vianney acrescentaram o nome de Maria por especial devoção a Maria
Santíssima. Oriundo de uma família simples e pobre, foi o quarto de sete filhos.

Só pode dar início aos estudos aos 18 anos. Sentiu-se chamado ao sacerdócio, mas não foi capaz de
seguir o curso normal do seminário, porque tinha dificuldades de aprendizado, principalmente no domínio do
latim e da filosofia. Contudo, a virtude notória do candidato e a falta de padres na diocese, fez com que o
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bispo o ordenasse, embora
achando que ele nunca teria
discernimento suficiente para
atender confissões. Indo con-
tra a lógica humana, que antes
de tudo cultiva o preconceito e
o pessimismo, o padre Vianney
revelou-se extraordinário após-
tolo do confessionário, com lu-
zes sobrenaturais que o faziam
ler as consciências, converter os
pecadores, reconcilia-los com
Deus.

Desempenhou seu minis-
tério santo em grande parte
numa aldeiazinha com 230 ha-
bitantes chamada Ars, que se
tornou famosa mundialmente
pelo seu pároco.

Acorreram até Ars mo-
radores de toda a França e de
outros países. Como ovelhas
sedentas de um pastor que as
conduzisse ao Supremo Pastor,
os peregrinos desejosos iam a
ele para confessar-se e em busca de orientações.

O zelo pastoral imperou em sua vida. Passa-
va de 12 a 18 horas diárias no confessionário para
atender uma média de 270 pessoas diariamente.
Desde 1830 até sua morte peregrinavam anualmente
100 mil pessoas a pequena Ars.

Sua vida era toda em prol da Glória de Deus
e da vida do próximo. Vivia de forma austera e

São João Maria Vianney
deixou um legado

intimamente cristão,
como um padre de Deus
deu-se inteiramente às

suas ovelhas

sacrificada, estado e escolha de
vida, donde emanava forças
para combater as inúmeras ci-
ladas do maligno.

No dia 04 de agosto de
1859 a aldeia de Ars perde seu
mais ilustre morador. O Santo
Cura de Ars deixou um legado
intimamente cristão, como um
padre de Deus deu-se inteira-
mente as suas ovelhas. A exem-
plo de Cristo Jesus, o Mestre-
Pastor resgatou muitas ovelhas,
fez do seu santo confessionário
o redil Divino, onde  o Cura de
Ars com o seu jeito de ser ho-
mem revelou Deus a tantas pes-
soas.

Foi canonizado no dia 01
de novembro de 1924, pelo
papa Pio XI. São João Maria
Vianney foi proclamado padro-
eiro dos párocos; sua festa
litúrgica é celebrada no dia 4 de
agosto. Ao lembrarmos do san-

to lembremos também, a seu exemplo, de nos en-
tregar sem reservas a Deus.

Queridos leitores, o Cura de Ars nos lembra
o quanto a pessoa do padre é importante para uma
comunidade: "Deixai uma paróquia 20 anos sem pa-
dre e lá os homens adorarão os animais." São João
Maria Vianney, rogai por nós...

Fonte: www.lepanto.com.br

“As divergências de opinião não devem significar hostilidade. Se fosse
assim, a minha mulher e eu deveríamos ser inimigos figadais. Não conheço
duas pessoas no mundo que não tenham tido divergências de opinião. (…)

sempre procurei nutrir pelos que discordam de mim o mesmo afeto que nutro
pelos que me são mais queridos e vizinhos.”

Mahatma Gandhi
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Conversando com...
Marcio Antonio Fachin Perini e

Sebastian Gerardo Aguilera

Diácono Tiago - O diaconato é o primeiro grau do sacra-
mento da Ordem e é um ministério que existe desde o
tempo dos apóstolos. São Paulo na carta aos Filipenses,
escrita provavelmente entre os anos 56 e 57 d.C, já ates-
tava que existiam os diáconos, e os Padres da Igreja tam-
bém escreveram muito sobre este ministério.
O ministério do diaconato sempre foi considerado um
ministério de serviço, e seguindo as palavras de Cristo
que dizia: quem de vós quer ser o primeiro, seja o servo
de todos (Mt 20, 26-27). O diácono era aquele que se
colocava a serviço especialmente dos doentes e dos po-
bres, dos órfãos e das viúvas, levava a eucaristia aos
doentes, administrava o batismo e se dedicava à prega-
ção da Palavra.
Ser diácono é amadurecer naquela capacidade fundamental de fazer de si mesmo um dom a serviço de
Deus na Igreja, ao próximo. É ser ouvido, boca e coração da comunidade cristã, atento de modo
particular às necessidades mais urgentes. Para nós que somos finalizados ao sacerdócio, o diaconato
que recebemos é transeunte, não permanente, porém o diaconato recebido não é anulado com o
presbiterado. Por isso todo sacerdote antes de ser sacerdote é também diácono, como também todo
bispo antes de ser bispo é sacerdote e diácono.
A missão do diácono é testemunhar o amor de Cristo aos irmãos através das obras de caridade e da
celebração dos ritos sagrados. Para a vocação de todo Servo da Caridade o exercício do ministério
do diaconato tem um relevo central. Servo da caridade é diácono dos mais abandonados entre todos,
dando-lhes Pão para a alma e Senhor para o Espírito.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - O que significa ser um diácono e qual é a sua
missão?

Caríssimos amigos leitores!
Nesse mês temos a honra de entrevistar o Diácono
Tiago Boufleur, SdC. No dia quatro de setembro de
2010 ele vai receber o segundo grau do Sacramen-
to da Ordem, sendo ordenado Presbítero.

Diácono Tiago - Acredito que a figura do sacerdote no mundo de hoje é mais importante do que nunca.
Numa sociedade onde reina confusão, relativização de valores e princípios é importantíssimo que
existam pessoas, como os sacerdotes, que inspirados no Evangelho de Jesus Cristo, saibam indicar
caminhos e apontar para aquilo que realmente é importante, que é irrenunciável, que dá sentido à
vida.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Para você, quais seriam os grandes desafios a serem enfrentados nessa missão de Sacer-
dote Guanelliano?
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A missão do sacerdote guanelliano é essa: mostrar que existe um Deus que é Pai Providente e miseri-
cordioso, que cuida de cada um de seus filhos e que é isso que realmente conta e ajuda a viver melhor
como pessoas e como cristãos. O sacerdote guanelliano é uma testemunha de Deus por meio da cari-
dade, e por isso é a caridade o seu distintivo, ele é um sinal, um farol, especialmente em meio àquelas
circunstâncias onde parecem prevalecer o egoísmo e o individualismo, que mostra que o amor é mais
importante, pois Deus é amor e misericórdia e também nós o somos, pois somos criados à sua imagem
e semelhança.
Muitas vezes esta missão parece ser difícil, é desafiadora, o sacerdote guanelliano encontra obstácu-
los de todos os tipos que dificultam a evangelização e o serviço da caridade, outras vezes se sente até
mesmo incapacitado diante dos desafios que a cultura atual apresenta. Porém, a missão é sempre
árdua, é sempre desafiadora e muitas vezes diante de certas realidades parece ser até mesmo impossí-
vel.
Foi assim para os apóstolos, o foi durante toda a história da Igreja, o foi para o nosso fundador e é
assim também para nós hoje. Porém, é importante nunca esquecer-se de que a missão antes de ser
nossa é de Deus, é Ele o primeiro interessado, e por isso a fé nos diz que a sua assistência nunca nos
faltará.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Nos deixe uma mensagem.

Diácono Tiago - O sacerdote por meio do sacramento da Ordem é configurado a Cristo cabeça, pastor
e esposo da Igreja, e durante a celebração da eucaristia, quando pronuncia as palavras de Jesus
Cristo "tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós", ele junto com Cristo profere as
mesmas palavras referidas a si mesmo e diz: "tomai e comei, também o meu corpo eu entrego a vós".
O sacerdócio é isto, é fazer de si mesmo uma oferta generosa para a salvação do mundo, como o fez o
próprio Cristo sobre a cruz.
Nisto, porém, ninguém é perfeito, mas é uma meta à qual todo sacerdote deve tender continuamente,
para que a identificação com Cristo se realize sempre mais e não seja somente identificação, mas se
torne identidade de cada sacerdote. Eis porque é tão importante rezar pelos sacerdotes, pedir a Deus
não somente muitos sacerdotes, mas sacerdotes que sejam realmente pastores segundo o modelo que
é o coração sacerdotal de Cristo.
Estou prestes a ser ordenado sacerdote e por isso peço ao povo de Deus que interceda para que eu
possa ser um sacerdote segundo os modelos do "bom pastor" e do "piedoso samaritano", dos quais
fala o Evangelho, e refletir o rosto de Jesus Cristo Sumo e eterno Sacerdote da humanidade.

Obras Guanellianas Darlan Lanzana Müller

Estimados leitores, neste mês de agosto apresento para vocês o Lar Don Guanella, Casa guanelliana
que atende vovôs e vovós em Porto Alegre/RS.
O Lar é uma obra assistencial filiada aos Servos da Caridade. Tem como objetivo o acolhimento de
pessoas idosas para satisfazer suas necessidades básicas em regime de abrigagem.
A Obra é pertencente à Congregação dos Servos da Caridade, porém é administrada pelos Cooperadores
Guanellianos, ou seja, um grupo de pessoas leigas consagradas que dedicam seu tempo para fazer
caridade. Em 1995 foi iniciado esta Obra caritativa, acolhendo um grupo de idosas da comunidade.



Primeira construção do Lar Don Guanella

Atual construção, moderna, organizada e adequada
ao atendimento dos vovôs e vovós

Em 2003 foi iniciado um projeto de constru-
ção para garantir o conforto e o bem estar
dos atendidos, sendo projetados três blo-
cos. Em 2006 foi inaugurada a área de con-
vívio e serviço de todo o complexo, e em
2007 outra ala com capacidade de atender
24 vovós e a capela para celebrações da
Santa Missa.
É um espaço de acolhida e alegria, oferece
um ambiente com dignidade, respeito e
espiritualidade ao estilo guanelliano. Tam-
bém promove integração entre familiares,
abrigados e colaboradores, por meio de fes-
tas e atividades de recreação.
Atualmente são atendidas 24 vovós e 10
vovôs, pessoas que necessitam da nossa
atenção e colaboração. Por isso, você meu
amigo está convidado a ajudar. Pode ser por
meio de trabalho voluntário, doações de ali-
mentos, medicamentos, materiais de limpe-
za, materiais geriátricos, enfim, qualquer
doação que possa ser usada em beneficio
de nossos vovôs e vovós.
Um pouco do seu tempo também será bem
vindo, pois a atenção é um remédio essen-
cial para eles.
Que Deus abençoe a todos os assistidos,
aos Cooperadores e a todas as pessoas que
colaboram para que a Obra seja um ambi-
ente digno para nossos irmãos mais velhos.

“Bem-aventurados vós, quando nos
corredores dos hospitais, na assistência aos

pobres moribundos, ofereceis a vossa
juventude a Deus em odor de incenso,

alegres por confortar a quem sofre
com dedicação completa de todo

o vosso ser.”
Pe. Luís Guanella
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Parabéns para nós!
Neste mês de agosto o nosso Informativo está completando dois anos de existência. Trata-se
de um veículo de comunicação vocacional que há dois anos publica um pouco sobre a vida
dos nossos seminaristas que frequentam o Seminário de Filosofia e a etapa formativa deno-
minada Aspirantado Guanelliano, em Porto Alegre/RS.
E isso só está sendo possível porque alguém teve a ideia e o grupo de seminaristas, junta-
mente com seu padre formador, acreditou na ideia e se comprometeu com a proposta.
Portanto, estamos de parabéns: nós que continuamos produzindo esta publicação; o primei-
ro grupo de seminaristas que aceitou o desafio de lançar as primeiras edições e você, caríssi-
mo leitor - razão principal deste nosso trabalho - por aceitar receber o nosso Informativo via
e-mail e de enviá-lo aos seus contatos eletrônicos.
Muito obrigado pela sua colaboração e participação neste que é, também, um modo simples
e econômico de fazer Animação Vocacional.
Compartilhamos com você a mensagem de Ação de Graças abaixo descrita.

Fraternalmente,

Seminaristas e equipe editorial!

“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno
é o seu amor!”

Cheios de alegria, nós te agradecemos, Senhor,
pelo dom de nossas vidas e pelo Amor que
nos tens dado. Pela alegria da convivência e
pela partilha que nos faz irmãos. Agradece-
mos os momentos de fraqueza, de luta, de
dor, conquistas e vitórias.
Obrigado pela amizade em nosso caminho.
Por todas as pessoas que passando por nós,
deixaram um pouco de si e do seu trabalho.
Obrigado, Senhor, por tudo que vivemos, foi
tua mão que nos trouxe aqui.
Obrigado por todo o universo que enche a nossa vida de certezas e mistérios.
Obrigado, porque és nosso Pai e porque somos filhos e filhas do teu Amor, e
em Ti, comos todos irmãos. Amém!


