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Jesus quer ser o seu
presente de

stimados leitores e divulgadores do nosso Informativo EFATÁ: "Eis que a
virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de
Emanuel", que significa: Deus está conosco." (Mt1,23)
Deus toma a decisão de descer, nascer de uma mulher, assumindo a nossa
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Fl 4,13

condição humana para nos libertar do poder do pecado e da morte. Ele veio, armou a sua
tenda e permaneceu no meio de nós. Quanto mais humano se tornava, mais nos aproximava
de Deus. Diante de uma sensibilidade tão grande, somos levados a afirmar que “humano
assim só poderia ser Deus”.

Se Deus está conosco, significa que Ele está entranhado em nosso ser. Precisamos sen-
ti-lo, assumi-lo e gerá-lo para aqueles que ainda não sentiram a alegria de conhecê-lo. Este
é o mais precioso presente que podemos oferecer para o nosso semelhante.

Nesse natal pode acontecer algo maravilhoso em nossa vida. Concentremo-nos nesse
pensamento positivo, sintamos o Cristo desabrochando no profundo do nosso coração, como
um broto de planta, que com o calor e a chuva nasce e cresce num silêncio tão profundo que
ninguém percebe, nem consegue entender. A sutileza de Deus traz aquilo que mais o ser
humano aspira: a sabedoria do Espírito Santo, em primeiro lugar, depois saúde e paz, e a
partir dessa essência redescobrir o verdadeiro sentido da vida.

Apesar das contradições, angústias e dramas, ou inclusive por isso mesmo, hoje a hu-
manidade busca um caminho de renovação e salvação, busca um Salvador e espera, às vezes
sem perceber, a chegada de Cristo, o único redentor verdadeiro do ser humano, que nasce na
pobreza de uma manjedoura e vem oferecer a todos a única alegria e a paz que satisfazem as
expectativas do ser humano.

“Dentro de pouco tempo é Natal e imagino que nas casas vocês estão montando o
presépio, que constitui uma sugestiva representação para o Natal. Faço votos para que um
elemento tão importante, não só de nossa espiritualidade, mas também de nossa cultura e
nossa arte, continue sendo uma forma simples e bela para recordar em nossos corações e em
nossos lares, Àquele “que veio habitar entre nós”, um Deus que quer nascer em cada um de
nós para transformar a nossa vida e a nossa família em presépios vivos de onde emana a
confiança, a segurança e a salvação para todos.” (Bento XVI, 17 de dezembro de 2008, ZENIT)

Por isso, nesse tempo soltemos o nosso grito: “vinde Senhor Jesus”! Vinde trazer espe-
rança a tantos dos teus filhos que estão tristes. Que neste Natal a tua luz brilhe nas mentes
e nos corações que enveredaram pelos caminhos das trevas.

Que na gruta fria de nossas vidas possas ser o fogo que aquece, que ilumina e faz
resplandecer em nosso íntimo um sinal de salvação. Como o ouro nas fendas enferrujadas

“Hoje nasceu para
vocês um Salvador,
que é o Messias, o

Senhor”
Lc 2,11
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Frase do Fundador Ricardo Hüning

das rochas tu estás também entranhado na nossa vida.
Somos convidados a garimpá-lo nesse período natalino e descobrindo-o possamos

renascer para uma vivência alegre, cantando o hino "Noite feliz" no júbilo de acolhê-lo em
nosso ser, saboreando o verdadeiro sentido do Natal: um Jesus menino que quer nascer e
crescer em todos os corações. Um Feliz Natal e um abençoado ano novo a todos.

Pe. Valdemar Alves Pereira - SdCPorto Alegre, 17 de novembro de 2010.

“É bom aproveitar para um reto fim as pessoas e os
capitais; mas é muito melhor fazer surgir

Fundações do pouco ou do nada, confiante
sobre tudo em Deus”

CAROS AMIGOS, na coluna deste mês, reta final do ano
civil, início do ano litúrgico, repleto de comemorações no
calendário, não podemos esquecer o nosso querido Padre
Luís Guanella, que com os seus meninos, muito esforço e
muita confiança na Providência Divina construíram gran-
des Obras.
Como ele próprio dizia, "O Instituto, surgido em meio a mui-
tas contrariedades, muita pobreza, confiando muito mais à
Providência de Deus do que à prudência humana, deve sa-
ber continuar o seu caminho e mostrar ao mundo com os
fatos que Deus é aquele que provê, com solicitude de pai,
aos seus filhos". Assim temos o surgimento de uma gran-
de obra em Nova Olônio/Itália.

“A paz chegou no dia de
Natal para encher o coração

de todos, com a doce
tranquilidade que é

renovada a cada ano”

“Amar o Senhor e por amor
do Senhor todos os nossos

irmãos”
Pe. Luís Guanella
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FONTE:
* Alimandi, Lia Carini. Luís Guanella pelos caminhos do quarto mundo.
* Credaro, Tito. O Evangelho da Caridade segundo o Padre Luís Guanella

No ano de 1900 o genial padre Valtelinês com-
pra uma vasta área de terra pantanosa e com
uns dez "bons Filhos", logo começam alegremen-
te, com pás, enxadas, picões, padiolas, a baixar
morrinhos, a abrir canais, a encher buracos; e
se começa a adubar e a plantar... Sobre o pânta-
no começa a soprar um hálito de vida.
Logo é construída uma igrejinha em madeira, que
recebe, no ano seguinte, a linda imagem de Nos-
sa Senhora do Trabalho, abençoando um ferrei-
ro e um agricultor.
Dois anos depois é lançada a pedra fundamen-
tal de uma igreja em estilo lombardo, inaugura-
da no ano seguinte: três naves, oito colunas, três
tribunas em forma circular; leve, bela, uma cân-
dida flor de pedra entre as flores vivas que ago-
ra desabrocham ali onde, por quatro séculos, fora
tudo pântano.
É o centro do que depois se tornará uma vila
importante: Nova Olônio de São Salvador. Além
da "Colônia Nossa Senhora do Trabalho", terá a

Imagem de Nossa Senhora do Trabalho
abençoando um ferreiro e um agricultor

Templo dedicado a Nossa Senhora do Trabalho, em Nova
Olônio, construído em estilo lombardo

escola elementar, o cemitério e todo o comple-
xo de Obras que constitui um organismo social
por menor que seja.
Lá do alto, é claro, o bom Deus o guiava, mas cá
em baixo, na terra, o incansável montanhês não
se concedia trégua, impelido por um ímpeto pro-
digioso, animado por um imenso ardor para com
o Criador e para com as criaturas, vivia sempre
de mangas arregaçadas e pronto para trabalhar
firme.
Ele e quantos viviam ao seu redor estavam sem-
pre cansados como asnos, sem dinheiro no bol-
so; e, contudo comprometidos com tarefas que
iam se estendendo a todo o mundo.
Assim era nosso querido fundador, Pe. Luís
Guanella.

“O Senhor conta não só os teus passos, mas também os pensamentos, até os menores
da mente, os afetos mais escondidos do coração” Pe. Luís Guanella
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Pensamento Filosófico
João Felipe S. Ribeiro,

Fabiana Montin e Valdecir Zohler

primeira
comoFILOSOFIA

A Ontologia

Entre todas as disciplinas do co-
nhecimento, não se delimita so-
bre uma das mais luminosas evi-
dências? Todas as relações que
envolvem conhecimentos unem
ou opõe seres uns aos outros não
implica necessariamente à com-
preensão que estes seres e rela-
ções existam?
O significado deste fato retoma o
problema da ontologia, mesmo
resolvido está subentendido por
cada um e ao que parece se con-
solida um saber fundamental onde
o conhecimento filosófico, cientí-
fico, ou vulgar permanece ingê-
nuo.
A veracidade das investigações
ontológicas contemporâneas ori-
gina-se no caráter imperioso e
original dessa evidência. Ao apoi-
ar-se nisso os grandes pensado-
res elevaram-se a "iluminações",
dos grandes diálogos de Platão e
da metafísica Aristotélica. O con-
frontar-se com esta evidência fun-
damental é um empreendimento
temerário. Mas aprofundar os es-
tudos filosóficos por este questio-

namento é remontar a sua fonte,
para além da literatura e seus pa-
téticos problemas.
Essa retomada da filosofia como
ontologia primeira tem algo em
particular com o fato do conheci-
mento do ser em geral (ou ontolo-
gia fundamental), supondo uma
situação de fato em que o espíri-
to é que conhece. Uma razão li-
bertadora das contingências tem-
porais (alma coeterna as teorias)
sendo a imagem que faz uma ra-
zão que se ignora ou se esquece,
uma razão ingênua.
Autenticidade da ontologia coin-
cide com a facticidade da exis-
tência temporal. Compreender o
ser enquanto ser é existir. Não que
o aqui embaixo, pelas provações
haja uma elevação e purificação
da alma e se torne capaz de uma
receptividade em relação ao ser.
Não que abra uma história onde
o único meio de tornar pensável
a ideia do ser. O aqui embaixo
não favorece privilégios ontológi-
cos e nem dá ascese (que com-
porta) nem da civilização (que

suscita) nas preocupações tem-
porais, se dita, a compreensão do
ser.
A ontologia não se concretiza na
vitória do homem sob sua condi-
ção, mas a própria tensão em que
essa condição se encontra. A con-
tingência é a facticidade e a fac-
ticidade é ato da intelecção, onde
demonstrada na brutalidade do
fato dos conteúdos dados, a tran-
sitividade do compreender e uma
intenção significante (possibilida-
de descoberta não por Russerl,
mas por Heidegger).
Essa novidade constitui a grande
descoberta da ontologia contem-
porânea. A partir desse ponto a
compreensão do ser não supõe
apenas uma atitude teórica, mas
todo comportamento humano. O
homem inteiro é ontologia. Sua
obra científica, sua vida afetiva, a
satisfação de suas necessidades
e seu trabalho, sua vida social e
sua morte exercem uma função
determinada em cada momento
da vida, sendo a compreensão o
ser ou a verdade.

Fabiana Montin, Valdecir Zohler
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Nossa vida inteira decorre dessa
compreensão, mesmo que seja
por esquecimento do ser não é
por que há de haver o homem que
na verdade é porque o ser em
geral se encontra inseparável de
sua possibilidade de abertura.
Porque o ser é inteligível é que
existe humanidade. A questão
abstrata da significação do ser
enquanto ser e as questões da
hora presente convergem espon-
taneamente.
Compreender o ser como pleni-
tude de existência corre o risco
de afogar a ontologia na existên-
cia (a filosofia da existência como
Heidegger recusa, seria contra-
partida da concepção da onto-
logia). À medida que ela é onto-
logia interessa aos homens e a li-
teratura porque é dramática.
Quando implícita no ato se volta
contra o fim buscado, estamos em
plana tragédia. É assim que so-
mos responsáveis para além de
nossas intenções; é impossível o
olhar que dirige o ato evitar a ação
por inadvertência. Temos um
dedo preso na engrenagem, às
coisas voltam-se contra nós, sig-

nifica que nossa consciência não
se esgota, pois estamos com toda
grandeza de nosso ser.
A filosofia da existência se paga
diante da ontologia e a ontologia
é a essência de todo a relação
com seres e até de toda relação
no ser. Para Levinas, ente é jus-
tamente aquilo que excede a com-
preensão, a qual em termos
heideggerianos, na abertura do
ser, confere significação a partir
do ser aos entes. Nesse aspecto,
a compreensão não invoca, ape-
nas nomeia os entes. Pelo fato de
não invocar o ente, comete a seu
respeito uma violência e uma ne-
gação.
Segundo o referido filósofo, o
encontro com outrem consiste no
fato de que não o possuo, apesar
de possuir certa dominação so-
bre ele e de sua submissão a mim.
Não se compreende outrem a
partir da abertura do ser em geral
que se oferece à minha compre-
ensão, mas a partir dele próprio,
para além de seu contexto histó-
rico, de seus hábitos e costumes
no momento em que livremente o
invoco.

Para Levinas, o rosto significa
outramente, devido à sua infinita
resistência como ente ao nosso
poder que se dá porque é total-
mente nua. Essa nudez não é uma
figura de representação, já que
possui um significado por si mes-
mo.
Desse modo, no encontro com o
rosto, a visão do rosto não é mais
apenas contemplativa, objetivan-
te, perscrutadora, indiscreta e re-
flexiva, sendo inclusive audição
e palavra que adquire estatutos de
consciência moral em termos
kantianos (como fim em si mes-
mo).
Tem-se, assim, presente que a
moral do respeito supõe a moral
do amor e também que tal cons-
ciência moral se pauta em ações
concretas e não somente em be-
las intenções formais, subjetivas
de um sujeito. Este sujeito pensa
de forma tão abstrata, que é ca-
paz de esquecer o eu concreto
que está em relação com situa-
ções concretas e, principalmen-
te, o Outro.

Referência: LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito. Traduzido por José Ribeiro Pinto. Lisboa: EDIÇÕES 70, 1980.
        LEVINAS, Emmanuel. Entre Nós, Ensaios sobre alteridade. Petrópolis: Vozes, 1997.

“Não há razão para termos medo
das sombras. Apenas indicam que

em algum lugar próximo
brilha a luz”

“A sabedoria é saber o que se
deve fazer; a virtude

é fazê-lo”

Ruth Renkel

David Starr Jordan
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Dica de Livro

A A A A A ArArArArArte de Ser Fte de Ser Fte de Ser Fte de Ser Fte de Ser Feliz - eliz - eliz - eliz - eliz - Inácio Larrañaga
Paulinas. São Paulo. 2002 - 141 páginas

Cotidiano
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

Cultura & Eventos
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

A arte de ser feliz, ou seja, de viver superando o sofri-
mento presente na vida de todos nós e encontrando o ca-
minho da alegria e da paz, no seguimento de Jesus.
O ponto de partida é a realidade universal do sofrimento,
cujas raízes são muito mais interiores do que provenien-
tes de acontecimentos externos.
Sendo assim, embora não se possa modificar senão mi-
nimamente as condições da existência, pode-se traçar um
caminho de felicidade, relativizando os fatos exteriores e
concentrando-se na purificação interior, deixando o impos-
sível para trás e libertando-se das obsessões e angústias,
quer lançando mão de recursos psicológicos, como o re-
laxamento, quer se unindo a Jesus na oração.

Caros amigos leitores!
Na última edição deste ano do nosso informativo Efatá, relato a vocês uma atividade que
realizamos e serve para retomarmos o ânimo para a caminhada vocacional: as férias.
Nas férias vamos para casa, junto de nossos pais, ou seja, nossa família, para ficarmos perto
das pessoas que nos apóiam. E por estar perto dessas pessoas tão queridas para nós, é uma
graça que devemos valorizar, pois mesmo à distância contamos com seu apoio e oração.
Neste período também aproveitamos para darmos o nosso testemunho e exemplo de vida em
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Santo do Mês Renan Rafael de Souza Santos

Santa Luzia

nossas comunidades de origem, além de realizarmos animação vocacional de maneira integral
e passiva, para encorajarmos mais jovens ao serviço pastoral.
Também atuamos na divulgação a devoção dos Santos, de modo especial, Padre Luis Guanella,
Beata Clara Bosatta, Nossa Senhora Mãe da Divina Providencia e Sagrado Coração de Jesus;
estas devoções animavam o espírito de nosso fundador, e hoje, animam a nossa Congregação,
que é a nossa atual família; sem menosprezar a nossa família e a comunidade de origem, que
recebem um vocacionado em missão.

protetora dos

OLHOS
Olá, estimados amigos leitores! Sabiam que existe uma santa protetora dos olhos? Existe sim! Quando
a visão faltar podemos direcionar nossa súplica a Santa Luzia, pois ela intercederá junto a Deus pela
recuperação da nossa visão. Seu nome (Luzia) significa LUZ.
Santa Luzia pertencia a uma rica família de Siracusa, na Itália, recebeu ótima formação cristã, ao
ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua
mãe a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. O noivo rejeitado vingou-se,
entregando Luzia como cristã ao procônsul. Este ameaçou colocá-la no prostíbulo. Sua resposta foi:
"O corpo se contamina se a alma consente". Assim sendo, dezenas de soldados tentaram carregá-la,
mas o corpo de Luzia pesava muito, e nada conseguiram. Contam que enquanto estava presa, arran-
caram-lhe os olhos, mas no dia seguinte eles estavam novamente perfeitos. Por este milagre ela é
venerada como protetora dos olhos.
Santa Luzia, não querendo oferecer sacrifício aos deuses e nem quebrar o santo voto de virgindade,
foi decapitada no Ano 303, para assim testemunhar com a vida e morte, o que disse impregnada de
louvor ao Altíssimo: "Adoro a um só Deus verdadeiro e a Ele prometi amor e fidelidade". Santa Luzia
lançou na história com seu martírio, seu grito de amor em direção a Jesus. É celebrada no dia 13 de
dezembro e seu corpo está guardado na Catedral de Veneza, embora algumas pequenas relíquias
tenham seguido para a igreja de Siracusa, que a venera no mês de maio.

FONTE: www.velhosamigos.com.br
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Conversando com... Marcio Antonio Fachin Perini

Alvanir - Eu conheci os Servos da Caridade em 1981,
quando entrei no seminário a convite do Pe. Ciro
Attanasio. O meu primeiro contato com a história da
vida de Luís Guanella foi a passagem contada pelo
Pe. Guido Fumagalli. Trata-se daquela passagem em
que Luís e sua irmã Catarina, que quando crianças
brincavam de terra e água no oco de uma rocha en-
chendo a mão com barro dizendo: "estamos brincan-
do de fazer sopas para os pobres e quando formos
grandes faremos sopa de verdade".
Este fato me marcou muito e até hoje me entusiasmo
e sinto que tenho muito o que fazer, a exemplo de Dom
Guanella. Durante 10 anos no seminário, onde reali-
zei meus estudos e convivi com muitos Padres e Ir-
mãos, tive um aprendizado muito grande, principal-
mente sobre o "carisma guanelliano".

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Há quanto tempo você conhece as Obras
de Dom Guanella?

Caros leitores do Efatá! Neste mês entrevistamos o nosso amigo Alvanir Schu-
matz, popularmente conhecido como "Schuma",
educador das crianças e adolescentes que freqüen-
tam o Educandário São Luiz, em Porto Alegre/RS.

Mesmo quando deixei a Vida Religiosa, comecei a trabalhar numa Casa Guanelliana chamada
Educandário São Luiz, como Educador.

“O bom exemplo é a primeira e mais eloquente das escolas”
Pe. Luís Guanella

“O trabalho de instrução, de educação em geral e em particular, é trabalho de
todo o dia por todos os dias da vida” Pe. Luís Guanella
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Alvanir - Posso afirmar que para ter um bom relacionamento afetivo entre educador e educando não
basta apenas que ambos estejam juntos, mas que a relação seja franca, sincera e gratificante. É
preciso investir na relação e evitar todo o tipo de preconceito e ter com todos uma relação amiga,
principalmente com os que apresentam maior dificuldades.
Enviando sempre uma mensagem de afeto, de estima e confiança. Por isso a importância de manter a
chama da caridade sempre acesa, espantando a rotina e reacendendo o amor. Ter um bom convívio no
dia a dia, com muitas atitudes simples, pode aumentar a sintonia, redescobrir o outro, fazer a vida de
ambos mais amável e prazerosa.
Estar no convívio com as crianças diariamente e saber que fiz parte da vida delas é muito gratifican-
te; descobri que com amor e dedicação é possível alcançar um futuro melhor.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Sendo você um educador e atuando com crianças numa Obra Guanelliana, dos valores
transmitidos, quais você percebe que estão sendo colocados em prática pelos educandos?

Obras Guanellianas Darlan Lanzana Müller

Nossa MissãoNossa Missão
Estimados leitores, para concluir o ano de 2010,
apresento para vocês uma visão mais ampla do tra-
balho que realizamos em nossas Casas. Vimos men-
salmente em cada edição detalhes de como atua cada
Obra Guanelliana; agora de uma forma geral va-
mos ver que todas têm um objetivo comum: fazer a
caridade.
A missão de nossas Casas é manterem-se abertas a
todo gênero de pobreza material, moral e espiritu-
al. Nosso fundador nos orienta a um trabalho em
favor daquelas categorias de pessoas ou grupos com
dificuldades, que merecem nossa atenção, nosso cui-
dado.
Como vimos ao longo deste ano, os destinatários do
nosso serviço são as crianças, os adolescentes e os
jovens em estado de abandono material e moral, a
exemplo do trabalho realizado no Educandário São
Luiz, em Porto Alegre/RS, e no Patronato Santo An-
tônio, em Carazinho/RS; as pessoas idosas, a exem-
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plo do Lar Dom Guanella, em Porto Alegre; de
pessoas portadoras de necessidades especiais, tra-
balho realizado no Recanto Nossa Senhora de
Lourdes, em São Paulo; educação e aprendizagem
de vida, trabalho feito nas nossas escolas; e tam-
bém aquele trabalho religioso, sacramental, mi-
nistrado pelos nossos padres nas diversas paró-
quias que temos. Portanto, caros amigos, aquelas
pessoas que são marcadas pela grave pobreza so-
cial e religiosa são os preferidos. A a exemplo de
Dom Guanella, procuramos ser na vida dessas
pessoas aquele Bom Samaritano, que dedicou o

seu tempo e sua atenção no auxílio do necessitado à beira do caminho.
Estamos convencidos de que a promoção pessoal vai além da satisfação das particulares ne-
cessidades, acreditamos que podemos proporcionar às pessoas tempos úteis para o seu cres-
cimento. Por isso, enquanto procuramos tirá-los daqueles riscos que podem comprometer
sua integridade, oferecemos oportunidade para que desenvolvam harmonicamente suas ca-
pacidades ou mantenham, na medida do possível, aquelas adquiridas na base familiar, na
experiência da vida.
Que esta Obra tão sonhada pelo nosso Fundador continue por longos anos testemunhando os
valores cristãos e humanos em nossa sociedade, valores que foram vividos de uma maneira
tão fiel pelo Padre Luís Guanella, que em 2011 a Igreja elevará ao rol dos santos. Que nosso
Santo Fundador nos conceda força e perseverança nesta missão de evangelizar e fazer a cari-
dade para com todos.

“Educar é empenhar-se a tornar os
indivíduos agentes do próprio desenvolvimento”
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Neste Natal
ofertemos ao Deus
menino o que de
mais precioso

possuímos: nosso
próprio coração.

Em retribuição ele
nos dará sua paz e

 sua bênção!

Feliz
Natal


