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Estimados leitores e divulgadores do nosso informativo

EFATÁ. Sabendo da importância do dom da vida, e tendo cons-
ciência que a vida está em forte ebulição, com todo o seu vigor
presente no adolescente e jovem, escrevo este artigo, baseado no
livro "Para onde vai a juventude?", recém escrito e apresentado
na faculdade Dom Bosco por João Batista Libânio.

Na apresentação do Livro o autor destacava algumas ten-
dências da juventude, que me chamou a atenção. Deixou claro
que não está afirmando nada, está apenas descrevendo tendên-
cias que ele viu e percebeu em 79 anos de vida, trabalhando com
a juventude. Como Ele, quero que fique claro no presente artigo,
que o escrito aqui é apenas tendência, nada de definição, nem
diagnóstico, muito menos julgamento. São apenas algumas ten-
dências. Se for positivo e servir, use-as; caso contrário, deixe-as
de lado e toque a vida para frente, vivendo com alegria, respon-
sabilidade e consciência.

O Jovem hoje cresce muito fisicamente, na pré-adolescên-
cia já estão maiores que seus pais. O corpo é grande, mas parece
que a alma é pequena. Como não pode esticar a alma para todo
o corpo, a impressão que fica é que uma parte desse corpo está
sem vida, está morta. Corpo não só no sentido material, mas
como "a maneira de eu me fazer presente ao mundo" (Lima Vaz).
Diante da desproporção entre corpo e espírito, parece haver na
juventude uma falta de conhecimento e de valorização de si mes-

Jovens
vivem num

mundo
orientado

por
tendências
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mo como pessoa que interage. Quando não nos
damos conta do que somos, vivemos no faz de conta
ou fazendo teatro, afirma Libânio.

Todo jovem tem duas dimensões: explorativa
e projetiva. Na primeira, o jovem sai de si em bus-
ca de experiências e descobertas. Entra nas dro-
gas, nos vícios, na vida desregrada, explorando a
tudo e todos, achando que está levando uma gran-
de vantagem com isso; no fim, sem se dar conta de
que ele também está sendo explorado. Aqui entra
a segunda dimensão, ou seja, a projetiva, que con-
trola a primeira. A natureza faz isso. O meu proje-
to me faz sair das amarras dos vícios e me projeta
para o porvir, isto é, para o que futuramente serei.

Em anos passados, parece que se vivia mais
a dimensão projetista, esquecendo-se do presente,
lutando por um futuro melhor, sendo presos, tortu-
rados e às vezes, até mortos. Se quiser verificar
isso no Brasil, é só retomar a nossa história recen-
te, observando o jovem do final da década de 60
até o início dos anos 70.

Hoje se investe no explorativo, vive-se o pre-
sente com tudo o que tem direito e mais um pouco,
a tendência parece ser por aí mesmo. A geração
anterior tinha um grande interesse em aprender
com os mais velhos, gostavam de recorrer à história; hoje vivemos a cultura do momentâneo, do
instantâneo, do imediato. Vivemos a cultura do Google, clico e acesso qualquer coisa, num instante.
Isso pode dar uma impressão de que não existe mais história, e se existe, parece não ter nenhuma
importância. Além disso, parece haver uma troca da cultura pela imagem, isso pode acabar com o
pensamento. Libânio alertava que se quisermos ajudar o jovem a pensar, devemos substituir a ima-
gem pelo símbolo.

Outra tendência que se verifica hoje é a passagem de uma felicidade sólida e permanente para
uma felicidade frágil e passageira. Antes o jovem namorava, hoje fica. Antes se vivia buscas e pesqui-
sas e/ou investigações profundas, hoje a tendência é viver a aventura e sentir a adrenalina em experi-
ências extremas, cada vez mais próximas da morte. Isso nos leva a pensar: o que buscam? Ou o que
estão querendo nos dizer?

Jovem! Você está no auge da vida, uma explosão de saúde e energia positiva está dentro de

Hoje se investe no
explorativo, vive-se
o presente com tudo o
que tem direito e mais
um pouco
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você. Não busque fora, nem aceite propostas
sutis, vazias e baratas, que prometem fazer mi-
lagres.

O milagre da vida é você e se manifesta
no fato de você existir, de ter uma família e
muitos amigos que te amam e querem ser ama-
dos por ti. Todos os segmentos da sociedade
só possuem perspectiva de futuro se tiverem o
jovem como protagonista hoje.

Pe. Valdemar Alves Pereira - SdC

Porto Alegre, 10 de maio de 2011.

“Não temam responder generosamente ao chamado do
Senhor. Deixem que sua fé brilhe no mundo, que suas ações

mostrem seu compromisso com a mensagem salvadora
do Evangelho!”

Pensamento de João Paulo II sobre os jovens

Saudação final aos participantes da JMJ 2002. Downsview Lands, Toronto, 28 de julho de 2002.

“O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do
mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de

esperar o melhor e não o pior”

FONTE: LIBÂNIO João Batista, Para onde vai a juventude?,
Ed. Paulus, São Paulo, SP, 2011.

Alfred Montapert
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Frase do Fundador Victor Vinícius M. Amaral

“O Coração de Jesus é o Patrão da casa”

Caro leitor!
A devoção ao Sacratíssi-
mo Coração de Jesus
sempre existiu, porém
foi canonicamente intro-
duzida na Igreja em
meados do Século XX.
O Padre Luís Guanella
sempre viveu a devoção
ao Coração de Jesus
com muito fervor e o
definiu como padroeiro
principal dos Servos da
Caridade.
Por isso, formados pelos
ensinamentos do fundador,
os Padres, Irmãos e semina-
ristas guanellianos colocam
o coração de Cristo como
Pai das suas aspirações,
vendo nele um elo de amor
entre a Trindade e a humani-
dade.
Foi o Coração de Deus quem
realizou a nossa salvação
deixando a sua condição
divina e abraçando a
condição de homem.

Nesse sentido, em
comunhão com toda a

Igreja, procuremos
honrar sempre esse

bondoso coração espe-
cialmente nas datas

que fazemos memória
em sua liturgia: primei-
ras sextas-feiras de ca-
da mês, durante todo o
mês de junho e na pri-

meira sexta-feira após a
festa de Pentecostes.

O Coração de Cristo é a
fonte principal de vida

em que o Beato Luís Guanella
"bebeu" santamente. Como o

fundador, unamos o nosso
coração a esse coração

transpassado, abismo e fonte
inesgotável de todas as

virtudes e deixemos que ele
seja o "Patrão da nossa casa

interior". Morada esta que
deve estar constituída nos

alicerces da mansidão e da
humildade, colunas funda-

mentais do Coração de Jesus.

“O coração de
Jesus é a fonte do
santo amor. Se tu,

como amigo, de
tempo em tempo,

conversas com
Jesus, terás
alegria no
coração” B. L. G.
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Dica de Livro

Um título sugestivo e uma leitura atraente, que narra
a história de um adolescente confuso quanto aos ca-
minhos do seu futuro, descobrindo que a vida não é
tão doce quanto a primeira paixão.
Até que conhece um professor e a partir daí ele de-
senvolve uma relação, que por meio dos livros o auxi-
lia na tarefa de perceber-se no mundo e de conhecer-
se a si mesmo.
Trata-se de uma obra ganhadora do prêmio Jabuti 2009
de literatura Juvenil.

O FO FO FO FO Fazazazazazedor de edor de edor de edor de edor de VVVVVelhos -  elhos -  elhos -  elhos -  elhos -  Rodrigo Lacerda
Ed. Cosac Naify, 1a Edição. São Paulo. 2008 - 136 páginas.

Cultura & Eventos Rafael Messias Moura Silva

O filme narra a trajetória de uma das personalidades mais
importantes do século XX, João Paulo II. Com força de vontade
férrea, preparou a humanidade para a chegada ao século XXI.
É a história de um homem destemido que encorajou o mundo,
convidando-o a “não ter medo”. Medo dos desafios da fé, das
ideologias, das próprias fragilidades e mesmo, da morte.
Karol Wojtyla, o primeiro papa polonês na história da Igreja.

DDDDDVD - JVD - JVD - JVD - JVD - João Poão Poão Poão Poão Paulo II,aulo II,aulo II,aulo II,aulo II, o Constr o Constr o Constr o Constr o Construtor de pontesutor de pontesutor de pontesutor de pontesutor de pontes
Paulinas (COMEP), 2007. Duração: 85 min - R$ 16,90

Dica de filme
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Santo do Mês Rafael Messias Moura Silva

SÃO PEDRO
um simples pescador

de homens
No dia 29 de junho a Igreja celebra a solenidade dos san-
tos Pedro e Paulo, uma das mais antigas e mais solenes do
ano litúrgico. Dois homens que espalharam a Boa Notícia
de Jesus Cristo, testemunhando o amor de Deus até o mar-
tírio. Nesta edição do Efatá, iremos aprofundar um pouco
mais a vida de Pedro.
São Pedro também chamado Simão Pedro ou Cephas (a
rocha), era um simples pescador nativo de Bethsaida, po-
rém, ao ser chamado por Jesus largou tudo imediatamen-
te e tornou-se um dos 12 apóstolos, junto com seu irmão
André (Mt 4,18-20).

Pedro, um homem analfabeto que foi chama-
do por Deus para realizar uma grande missão:
ser "Pescador de Homens" (Lc 5,1-11). Após a
ressurreição, ele tem o desafio de liderar e
conduzir a Igreja de Jesus, dando continuida-
de ao anúncio da Boa Nova até os confins da
Terra, sendo pastor e guia das ovelhas de Cris-
to.
Sua vida de apóstolo proporcionou-lhe partici-
par de diversas situações, como por exemplo,
a alegria de estar no monte Tabor na Transfi-
guração de Jesus (Mt 17,1-9); o susto ao ver

Pedro: um simples pescador que se tornou
um dos 12 apóstolos
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narra São Lucas (At 2, 14-41).
Na responsabilidade de guiar a
Igreja de Cristo, Pedro pastoreia
e envia os discípulos em missão
por várias cidades; ele chega a
Roma e auxilia São Paulo pre-
gando a Boa Nova, convertendo

muitas pessoas e sofrendo perseguições até ser
martirizado.
Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de ca-
beça para baixo, pois declarou não ter o mérito
de ser morto da mesma maneira que seu Mes-
tre Jesus Cristo. Ele teria sido sepultado em
Roma, na colina onde hoje é o Vaticano. Esca-
vações feitas sob a Basílica de São Pedro teri-
am encontrado sua tumba. Desde os primeiros
anos da Igreja, São Pedro é reconhecido como
o Príncipe dos Apóstolos e o Primeiro Sumo Pon-
tífice. Que a vida deste apóstolo sirva de inspira-
ção em nossa missão de batizados, e assim,
trilhemos o caminho do Reino de Deus. São
Pedro apóstolo e mártir, rogai por nós!

Jesus andando sobre as águas (Mc 6,45-52); a
tristeza ao negar Cristo (Jo 18,12-18) e muitos
outros acontecimentos que a Sagrada Escritura
narra da experiência de Pedro com Jesus.
A vocação de São Pedro nos ensina a compre-
ender as palavras de São Paulo: "Mas o que para
o mundo é loucura, Deus o escolheu para con-
fundir os sábios, e o que para o mundo é fraque-
za, Deus o escolheu para envergonhar o que é
forte" (I Cor 1,27).
São Pedro inicia  plenamente seu ministério de-
pois da experiência poderosa com o Espírito
Santo em Pentecostes, realizando sua primeira
pregação em Jerusalém, convertendo e batizan-
do mais ou menos três mil pessoas, como nos

São Pedro inicia
plenamente seu ministério

depois da experiência
poderosa com o Espírito

Santo em Pentecostes

*FONTE: Sgarbossa, Mario. Um Santo para cada dia; São Paulo: Paulus, 1983 , 9ª edição. www.catolicanet.com

“Não se passa da descrença à fé sem reflexão e luta”
André Frossard
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Conversando com... José Augusto Lopes da Costa

Lucas - A experiência na Casa de Discernimento Vocacional (CADIV) em São Paulo foi excelente e
enriquecedora, tanto no aspecto pessoal, quanto no espiritual. Durante o período lá passado, trans-
corri por um processo intenso e fabuloso de desenvolvimento e amadurecimento. Pude aproximar-me
mais de mim, conhecer-me mais e tornei-me mais próximo de Jesus, buscando a cada dia uma nova
experiência pessoal com Ele.
O que me motivou a entrar no seminário foi a vontade de dedicar-me ao meu próximo, doar a minha
vida em prol dos que necessitam, viver radicalmente a vida em Cristo. Assim, aceitei o convite de
conhecer mais de perto a vida religiosa e sacerdotal. Desde pequeno tive contato com a Congregação
dos Servos da Caridade e das Filhas de Santa Maria da Providência, devido ao fato de meus pais
serem Cooperadores Guanellianos, assim o carisma de Guanella sempre esteve presente em minha
vida.
Um ponto que sempre considerei importante e contribuiu para minha decisão em fazer uma experiên-
cia no seminário foi a da vivência em família. Tudo valeu muito a pena!

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Como foi fazer uma experiência no seminário e o que te motivou a entrar?

Nesta edição entrevistamos o jovem Lucas Marciel da Silva, de Santa Terezinha de
Itiapu, região oeste do Paraná. Lucas fez uma experiência de um ano na Casa de

Discernimento Vocacional dos Servos da Caridade, em São Paulo/SP e decidiu retornar para a casa de
seus pais. Atualmente participa da comunidade paroquial Santa Teresinha, onde atua como lideran-
ça jovem.

“Por vezes sentimos que
aquilo que fazemos não é

senão uma gota de água no
mar. Mas o mar seria
menor se lhe faltasse

uma gota”
Madre Teresa de Calcutá
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Lucas - Durante o período na CADIV, pude viver com mais intensidade uma vida de oração, que
procuro manter fora do seminário. A proximidade com Jesus em todos os momentos faz muito bem à
alma e ao corpo, embora fora do seminário seja mais difícil levar uma vida de oração, eu procuro me
direcionar para isso. Também o que trago de muito forte da experiência é ler mais a Palavra de Deus,
ouvir mais as pessoas, julgar menos e amar mais a todos.
Um dos fatos que considero um presente e sinal de Deus em minha vida foi ter conhecido, convivido e
tido como verdadeiros irmãos e amigos os outros vocacionados que fizeram a experiência de seminá-
rio comigo, o Augusto, o Rafael e o Vinícius, que continuam na fase de aspirantado e o Fábio Júnior
e o Fernando, que assim como eu, decidiram discernir a vocação fora do seminário.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Após ter saído, o que você leva para sua vida?

Lucas - O que eu posso dizer aos jovens que estão buscando ouvir o chamado de Jesus Cristo para as
suas vidas é que não tenham medo, porque se Ele chama, dará a todos os seus, força, apoio, coragem
e perseverança, para que cada um faça a sua experiência íntima e pessoal com Ele. O desafio e a
decisão de seguir Jesus Cristo é uma caminhada difícil, com altos e baixos, mas também é maravilho-
sa, enriquecedora e de alegria. Que todos os jovens tenham em mente que é possível seguir a Cristo
em qualquer vocação, o importante é doar-se por inteiro e trilhar caminhos de santidade, este sim, o
chamado de todos os batizados. Como já dizia o Bem-aventurado João Paulo II: "A vocação do
cristão é a santidade, em todo momento da vida. Na primavera da juventude, na plenitude do verão
da idade madura, no outono e no inverno da velhice e finalmente, na hora da morte."

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Deixe uma mensagem para os jovens que querem fazer tal experiência, mas por algum
motivo tem medo de arriscar e de fato descobrir sua vocação.

Lucas - O impacto de ter saído do seminário e me acostumar à nova rotina foi quase tão difícil como
o de quando ingressei na CADIV, mas agora estou mais acostumado ao novo dia a dia. Continuo
participando ativamente em minha comunidade, estou preparando-me para ser Ministro Extraordiná-
rio da Sagrada Comunhão, sou assessor da Infância Missionária, participo do JOFEC (Jovens Fra-
ternos em Comunhão), que é a união de todas as forças jovens da paróquia, auxilio nas celebrações
como acólito e também sou membro da Pastoral da Comunicação (PASCOM). Mas antes de ser mem-
bro dessas pastorais eu busco testemunhar em todos os lugares e situações, Jesus Cristo.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Como está sendo sua vida fora do seminário e o que você está fazendo em sua comunida-
de?
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Canonização do Fundador Ir. Arilson Bordignon - SdC

Pe. Luís

BomBomBomBomBom

GUANELLA

SamaritanoSamaritanoSamaritanoSamaritanoSamaritano
Todos conhecem a parábola do Bom Samaritano contada por Jesus (Lc 10, 30-37), para

exprimir o seu mandamento de Amor. Cristo parece dizer: que farias tu se fosse teu irmão aquele
pobre homem? Dom Guanella sentiu os pobres como seus irmãos. Exatamente como irmãos.
Amou-os e os serviu. Colocou as suas preferências sobre aqueles mais sofridos e abandonados.

Quando se ama de verdade, se faz assim. Coloca-se em atitude de serviço. Aquele que
permanece inerte (parado) diante do necessitado não pode dizer que ama.

Não bastam as belas palavras. O estilo evangélico da caridade (caminho de santidade), tal
como é retratado por Jesus, requer sempre estes três elementos: servir, por amor, o próximo.
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Eis o gesto, o sinal, o fato em que se encarnam os valores e os sentimentos.

Servir...

Está aqui a alma, a graça da caridade. Diria o apóstolo Paulo: "Ainda que eu distribu-
ísse todos os meus bens aos famintos; ainda que entregasse o meu corpo às chamas,
se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria" (1ª Cor 13,3). Na verdade é o
amor que te faz perceber, que te faz abrir os olhos, que te faz solícito. Sem amor,
tudo morre.

...por amor...

...o próximo!
Realismo de Jesus! Pode-se "sonhar" muito com relação aos pobres, oxalá fazer pro-
jetos magníficos. O Evangelho leva a interessar-se antes de tudo e imediatamente
por aquele que está vizinho, por aquele que pede um copo d´água, por aquele que
bate à tua porta pedindo um pedaço de pão. Jesus se colocava
no caminho dos pobres e os socorria.
Dom Guanella tinha a alma plasmada pelo Evangelho.
Antes de se tornar profeta da caridade, trabalhou como
Bom Samaritano, colocando-se imediatamente, com
todos os seus recursos de homem e de sacerdote, ao
serviço daqueles que sofrem e nos quais via, dia após
dia, a expectativa de encontrar alguém que os socorresse.
E como tinha um ardente sentido de fraternidade, saía
a procurá-los.
E exclamava: "Parar não se pode, enquanto houver pobres
para socorrer".
Profundamente Bom Samaritano!
E Jesus concluiu: "Vai e faze o mesmo".


