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stimados amigos leitores divulgadores do EFATÁ!
“A ressurreição do Senhor é a nossa esperança” (Agostinho, Sermão 261, 1). Com
esta afirmação, o grande Bispo explicava aos seus fiéis que Jesus ressuscitou para
que nós, apesar de destinados à morte, não nos desesperemos, pensando que a vida
termine totalmente com a morte; Cristo ressuscitou para nos dar a esperança. Com
efeito, uma das questões que mais angustia a existência do homem é precisamente
esta: o que há depois da morte?

A este enigma a solenidade da Páscoa permite-nos responder que a morte não
tem a última palavra, porque no fim quem triunfa é a Vida. E esta nossa certeza não

E

“

”

A Jesus custou a
luta da cruz, mas

finalmente Ele
venceu e nós somos

salvos

Oh! Morte,
onde está tua
vitória?
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CONSELHO EDITORIAL

2011 Canonização de Dom Guanella 1842 - 1915

se funda sobre o simples raciocínio humano, mas sobre um dado
histórico de fé: Jesus Cristo, crucificado e sepultado, ressuscitou
com o seu corpo glorioso. Desde aquele dia a nossa ressurreição já
começou, porque a Páscoa não indica simplesmente um momento
da história, mas o início de uma nova condição: Jesus ressuscitou
para que Ele mesmo viva em nós, e, n'Ele, possamos já saborear a
alegria da vida eterna.

Portanto, a ressurreição não é uma teoria, mas uma realida-
de histórica revelada pelo Homem Jesus Cristo, que por meio da
sua "páscoa", da sua "passagem", abriu um "caminho novo" en-
tre a terra e o Céu (cf. Hb. 10, 20). Não é um mito nem um sonho,
não é uma visão nem uma utopia, não é uma fábula, mas um acon-
tecimento único e irrepetível: Jesus de Nazaré, filho de Maria, que
ao pôr do sol de Sexta-feira foi descido da cruz e sepultado, deixou
vitorioso o túmulo.

De fato, ao alvorecer do primeiro dia depois do Sábado, Pedro
e João encontraram o túmulo vazio. Madalena e as outras mulhe-
res encontraram Jesus ressuscitado; reconheceram-No também os
dois discípulos de Emaús ao partir o pão; o Ressuscitado apareceu
aos Apóstolos à noite, no Cenáculo, e depois a muitos outros discí-
pulos na Galileia.

O anúncio da ressurreição do Senhor ilumina as zonas escu-
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ras do mundo em que vivemos. Ilumina também as trevas que insistem em ofuscar a luz de Deus na
vida de cada pessoa. Na páscoa desabrocha com vigor o anúncio da ressurreição do Senhor, que dá
resposta à pergunta frequente dos incrédulos, referida nomeadamente pelo livro do Coeleth: "Há
porventura qualquer coisa da qual se possa dizer: Eis, aqui está uma coisa nova?" (Eclo. 1, 10).

Sim - respondemos -, na manhã da Páscoa tudo se renovou. Morte e vida se confrontam num
prodigioso combate: "O Senhor da vida estava morto; mas agora, vivo, triunfa". Esta é a novidade!
Uma novidade que muda a vida de quem a acolhe, como sucedeu com os santos. Assim aconteceu
com o Pe. Luís Guanella.

No contexto da canonização do nosso fundador, refletimos que nos momentos de maiores prova-
ções e trevas, ele nunca desanimou. Com uma esperança carregada de imortalidade, perseverou e
pode contemplar a luz do ressuscitado. E depois, quando interrogado sobre o progresso da Obra de
amor, respondia: "É Deus quem faz". Olhemos para este grande evangelizador que, com o audaz
entusiasmo da sua ação apostólica, venceu o combate da vida com o evangelho da caridade, aplican-
do-o aos últimos da sociedade. Que o seu exemplo nos estimule a procurar o Senhor Jesus, nos anime
a confiar n'Ele, porque o sentido do nada, que tende a contagiar a humanidade, já foi vencido pela luz
e a esperança que emanam da ressurreição.

Se é verdade que a morte já não tem poder sobre o homem e sobre o mundo, todavia restam
ainda muitos sinais do seu antigo domínio. Se, por meio da Páscoa, Cristo já extirpou a raiz do mal,
todavia precisa de homens e mulheres que, em todo o tempo e lugar, O ajudem a consolidar a sua
vitória com as mesmas armas d'Ele: a justiça, a verdade, a misericórdia, o perdão e o amor.

A ressurreição de Cristo é a nossa esperança! É isto que a Igreja proclama hoje com alegria:
anuncia a esperança que Deus tornou inabalável e invencível ao ressuscitar Jesus Cristo dos mortos;
comunica a esperança que ela traz no coração e quer partilhar com todos, em todo o lugar, especial-
mente onde os cristãos sofrem perseguição por causa da sua fé e do seu compromisso em favor da
justiça e da paz; invoca a esperança capaz de suscitar a coragem do bem, mesmo e sobretudo quando
custa.

Hoje a Igreja canta "o dia que o Senhor fez" e convida à alegria. A Igreja suplica, invoca Maria,
estrela da esperança, para que guie a humanidade para o porto seguro da salvação que é o coração de
Cristo, a Vítima pascal, o Cordeiro que "redimiu o mundo", o Inocente que "nos reconciliou a nós,
pecadores, com o Pai". A Ele, Rei vitorioso, a Ele crucificado e ressuscitado, gritamos com alegria o
nosso Aleluia!

FONTE: http://catolicosnarede.wordpress.com/2009/04/12/mensagem-do-papa-para-a-pascoa

“O Senhor conceda a todos e por toda a vida as alegrias
do aleluia pascal” Pe. Luís Guanella
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Frase do Fundador Victor Vinícius M. Amaral

Deus confiou o seu plano de salvação para os homens através do amor daquela em
que "todas as gerações hão de chamá-la de bendita". Maria Santíssima, agraciada pelo
seu sim, possibilitou a encarnação do "Verbo" na história da humanidade. O Pe. Guanella
confiou todas as suas Obras aos cuidados da Bendita Virgem Maria, e por ser ela (seu
auxílio e o seu socorro) tornou-se por excelência a Mãe da Família Guanelliana.

A Imaculada com os títulos de Lourdes, da Divina Providência e do Trabalho, eram
devoções especiais do fundador, por isso, ela é amada com amor filial pelos Servos da
Caridade, que procuram imitá-la como modelo de perfeita consagração a Deus e honrá-
la com a oração do terço, entre outras orações, conforme os ensinamentos do fundador.
Nesse mês de maio, em que dedicamos um culto mais profundo à Bem-Aventurada Vir-

“Ficai perto de Maria e procedei com segurança”

Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência e Nossa Senhora do
Trabalho: com estes três títulos nosso fundador venerava a Mãe do Salvador
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Dica de Livro

Ágape é o amor incondicional, o amor generoso, o amor
sem limites. Partindo desse conceito, o Padre Marcelo
Rossi apresenta esta obra bela e tocante. Uma pausa, um
instante de paz em meio às turbulências diárias. Propondo
interpretações ao Evangelho de São João, Ágape aborda
questões como amor, tolerância, humildade e perdão. E
como feixe de cada um de seus capítulos, o livro é ilumina-
do por inspiradoras orações que retomam cada um des-
ses temas. Uma dádiva que se amplia no recolhimento da
prece. Portanto, viva o amor Ágape.

Ágape -  Ágape -  Ágape -  Ágape -  Ágape -  Pe. Marcelo Rossi
Ed. Globo. São Paulo. 2010 - 124 páginas.

gem, saibamos que ela é quem nos direciona a Cristo, o centro da consagração de cada
guanelliano.

Reportemos-nos para a importância dessa tão boa Mãe para a Igreja e para a Con-
gregação, recordando sempre da piedade com que o Beato Luís Guanella dedicou a ela
no decorrer de sua vida.

O fundador passava horas diante da imagem da Nossa Senhora da Providência,
contemplando o seu rosto sereno, e procurando gravar no seu coração aquilo que Isabel
um dia falou: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre". Ele
nos ensina que quem está com essa Mãe terna caminha seguro. Eis o seu ensinamento:
"Ficai perto de Maria e procedei com segurança".

Fiquemos sempre juntos dela, procuremos conhecê-la nos momentos de felicidade,
perigo e tristeza, pois ela é a nossa segurança, mas acima de tudo, "a causa da nossa
alegria".

Cultura & Eventos José Augusto Lopes da Costa
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Santo do Mês Rafael Messias Moura Silva

Santa Rita de
Cássia

PPPPPadradradradradroeira das causas impossíveis,oeira das causas impossíveis,oeira das causas impossíveis,oeira das causas impossíveis,oeira das causas impossíveis,
dos doentes e das mãesdos doentes e das mãesdos doentes e das mãesdos doentes e das mãesdos doentes e das mães

Amados leitores!
O mês de maio é especial para todos nós que somos filhos, pois, celebramos o dia

das mães. Mas de um modo essencial, consagramos pela fé o mês de maio a Nossa
Senhora, a Virgem Maria Mãe de Jesus e de todos nós. Assim, neste mês iremos conhe-
cer a história de uma grande mulher, que foi mãe e hoje é reconhecida como santa, viven-
do de forma admirável os calvários da vida e testemunhando até a morte a Paixão de
Jesus Cristo.

Estamos falando de Santa Rita de Cássia, que nasceu no ano de 1938 em Roccaporena
(Itália). Seus pais Antônio Mancini e Amata Ferri, ensinaram Rita desde pequena tudo
sobre Jesus Cristo, a Virgem Maria e os mais conhecidos santos, vivendo de maneira
simples e com grande amor à Cristo. Crescendo, Rita desejava consagrar-se a vida religi-
osa, porém, seus pais com idade avançada escolheram para ela um esposo, Paolo
Ferdinando, que de início aparentava ter boa índole, mas logo começou a se mostrar
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grosseiro e violento. Desde então, iniciou-se um longo período de sofrimentos e dores,
mas Rita encontrou sua fortaleza em Jesus Cristo, em uma vida de oração e silêncio. Com
mansidão, docilidade e prudência no agir, conseguiu transformar em "manso cordeiro
aquele leão furioso". Nesse período tiveram dois filhos gêmeos, os quais foram educados
na fé em Jesus Cristo.

Depois de 20 anos de casamento e de muita oração por parte de Rita, o esposo se
converteu, pediu perdão e prometeu mudar sua forma de ser. Uma noite, Paolo não
retornou para casa e Rita percebeu que algo havia acontecido. No dia seguinte o encon-
traram assassinado. O sofrimento da esposa e mãe foi ainda maior, quando os dois filhos,
que eram maiores, juraram vingar a morte de seu pai. Foi nesse sofrimento que Santa
Rita compreendeu que vale mais salvar a alma que viver por muito tempo; pediu ao Se-
nhor "que salvasse as almas de seus dois filhos e que tirasse suas vidas antes que se
perdessem para eternidade por cometer um pecado mortal".

Suas preces foram atendidas e os dois filhos padeceram de uma enfermidade fatal.
Durante o tempo da enfermidade dos filhos, Santa Rita lhes falou docemente do perdão
e amor, assim, antes de morrer conseguiram perdoar os assassinos do pai, e a mãe este-
ve convencida de que eles estavam com seu pai no céu. Viúva e sem os filhos, Santa Rita
decide entrar no convento com as Irmãs Agostinianas. Mas não era fácil conseguir, pois
não queriam uma mulher que havia estado casada. A morte violenta de seu esposo dei-
xou uma sombra de dúvida. Ela se voltou de novo a Jesus em oração; ocorreu então o que
se crê como um milagre. "Uma noite, enquanto Rita dormia profundamente, ouviu que a
chamavam: 'Rita, Rita, Rita!' Isso ocorreu três vezes, então, Rita abriu a porta e ali esta-
vam Santo Agostinho, São Nicolau Tolentino e São João Batista, de qual ela havia sido

Entrando na horta ela encontrou uma linda rosa.
Cortou-a e levou à enferma

Rita pediu-lhe que voltasse à mesma horta e lhe trouxesse
dois figos. Foram achados numa figueira que lá havia



Ano 04 - Número 27 - Maio de 2011 8

Informativo do Aspirantado GuanellianoEfatáEfatáEfatáEfatáEfatá
2011

Canonização de
Dom Guanella
1842 - 1915

devota desde muito menina. Eles lhe pediram que os seguissem, depois de correr pelas
ruas de Roccaporena, no pico de Scoglio, onde Rita sempre ia rezar, sentiu que a levanta-
ram no ar e a empurravam suavemente. Encontrou-se acima do monastério de Santa
Maria Madalena em Cássia, então, caiu em êxtase! Quando saiu do êxtase, encontrou-se
dentro do monastério embora todas as portas estivessem trancadas. Diante daquele
milagre as monjas agostinianas não lhe puderam negar entrada."

Rita meditava muitas horas na Paixão de Cristo, nos insultos, nos desprezos, nas
ingratidões que sofreu em seu caminho ao Calvário, constantemente exercitava-se na
contemplação dos mistérios da Paixão e Morte de Jesus, até o dia em que prostrada aos
pés do Crucificado, pediu ao Senhor que pudesse sentir um pouco da dor sofrida por ele
pregado na Cruz. Eis então, que um espinho se destacou da coroa do crucifixo, veio a ela
e entrou tão profundamente em sua testa que a fez cair desmaiada e quase agonizante.

Quando acordou a ferida já estava; enquanto as chagas de São Francisco e de ou-
tros santos tinham a cor do sangue puro e não eram repugnantes, a de Rita se fez uma
ferida purulenta e fétida, de maneira que a pobre vítima para não empestear a casa, teve
de ser isolada em uma cela distante, onde uma religiosa lhe levava o necessário para
viver, suportando a ferida durante 15 anos. Com o passar do tempo Rita foi ficando frágil
e debilitada.

Em sua última enfermidade, veio visitá-la uma parenta, Rita agradeceu-lhe a visita e
ao se despedir pediu: "Vá à horta que fica perto de tua casa, por amor de Jesus, e traga-
me uma rosa". Era o mês de janeiro, quando os campos estão cobertos de neve e a vege-
tação morta. Sua parenta mesmo não confiando, pensava que a Santa delirasse; se dis-
pôs a atendê-la, porém, certa de que não encontraria rosa alguma. Rita percebeu suas
dúvidas e lhe disse: Vá, não duvides. Entrando na horta ela encontrou uma linda rosa.
Cortou-a e levou à enferma. Rita pediu-lhe que voltasse à mesma horta e lhe trouxesse
dois figos. Foram achados numa figueira que lá havia". Esses fatos explicam o costume
de se enfeitar a imagem da Santa com rosas, figos, cachos de uvas e abelhas.

Com o agravo de sua enfermidade Rita foi chamada a Glória de Deus. No convento
só se ouviam os soluços das freiras, era o dia 22 de maio de 1457 e Rita estava com 76
anos de idade. No século XVII foi beatificada e canonizada em 24 de Maio de 1900. Seu
corpo continua conservado intacto até hoje e qualquer pessoa pode contemplá-la na
Igreja do Convento de Cássia. Que Santa Rita interceda por todas as mães, e que sua
vida seja exemplo para confiarmos no amor de Deus e não desistirmos diante dos sofri-
mentos da vida. Santa Rita de Cássia rogai por todos nós!

*FONTE: Sgarbossa, Mario. Um Santo para cada dia; São Paulo: Paulus, 1983 , 9ª edição.
www.paginaoriente.com/santosdaigreja - www.paroquiasantaritabh.com.br/vida_sta_rita www.santuariodesantarita.com.br
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Pe. Angelo
Maria Moroni

Angelo Maria Moroni nasceu na cidade de Paderno
D'adda, na Lombardia, Itália, no dia 25 de setembro
de 1924. É o primeiro filho do casal Maria Mandelli
Moroni e Pietro Moroni, e seu único irmão chama-se
Mário Moroni, residente na Itália.
Recebeu os sacramentos da iniciação cristã e fez a
Primeira Comunhão em 1932. Foi ordenado sacer-
dote no dia 18 de abril de 1951, e naquele mesmo
ano foi enviado ao Brasil como missionário, obedi-
ente à Congregação dos Servos da Caridade, e se-
guindo fielmente o ardor missionário deixado pelo fun-
dador, Padre Luís Guanella: "Todo o mundo é vos-
sa pátria".
No espírito do carisma Guanelliano, iniciou seu tra-
balho sacerdotal no ano de 1952, em Carazinho/RS,
acompanhando os primeiros seminaristas brasilei-
ros. Nas décadas de 50 e 60 deixou sua marcante
colaboração e trabalho na Cidade dos Meninos, em
Santa Maria/RS.
Padre Angelo sempre foi um fiel defensor da família
e sempre se manteve unido - em oração e algumas
vezes pessoalmente - de sua mãe Maria Mandelli,
de seu irmão Mário Moroni e demais familiares.
Como todo ser humano, padre Angelo foi contem-
plado com muitos dias de alegria, mas também, mui-

“
”

Não sinto nenhum
desprazer por ter

seguido até aqui a voz do
coração

Pe. Luís Guanella
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tas vezes a dor se fez presente em sua vida. Ele se
recorda da dor que sentiu aqui no Brasil pela morte
de sua mãe, na Itália, e também do grande amigo,
Padre Mario Versé.
Padre Moroni foi um idealizador de projetos. Em 1958
participou da benção da pedra fundamental da pri-
meira Instituição das Filhas de Santa Maria da Provi-
dência no Brasil: a Escola Santa Maria da Providên-
cia, em Santa Maria/RS.
Nos anos 70, assumiu como pároco a paróquia São
Francisco Xavier, em Itaguaí/RJ, onde em 11 de abril
de 1976 festejou seu Jubileu de Prata Sacerdotal a
serviço da caridade.
Nos anos 80 trabalhou bairro Anchieta, no Rio de Ja-
neiro, como pároco da paróquia Nossa Senhora de
Nazaré. Sua primeira tarefa foi a transformação da
velha matriz em uma construção mais ampla e mo-
derna; construiu um grande salão, conhecido como
"Angelão".

Visitou cerca de 3.250 casas em todo o bairro, dando a bênção e levando "Pão e Senhor". Foi tam-
bém capelão espiritual das Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência no Centro Educacional Nos-
sa Senhora Aparecida (CENSA), em Anchieta/RJ.

Em 1992 deixou o Rio de Janeiro e foi enviado a São Paulo, no bairro Tremembé/Vila Rosa,
para assumir a direção do Recanto Nossa Senhora de Lourdes e trabalhar junto aos portadores
deficientes físicos e mentais atendidos na Instituição, como também coordenar a construção do
Recanto. Foi incentivador dos retiros de jovens e casais e implantou a Casa de Retiros Maranatha,
onde atualmente funciona a Casa de Discernimento Vocacional São Paulo Apóstolo. Incentivou a
construção do ginásio esportivo e da Capela, dedicada à Nossa Senhora do Trabalho, ambos situa-
dos no terreno do Recanto.

Participou de inúmeros eventos formativos para profissionais da área de educação e reabilita-
ção, e recebeu muitas homenagens, como por exemplo, o prêmio beneficente Loba Romana, que
lhe foi concedido no ano 2002 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Padre Angelo sempre teve uma atenção especial para com os idosos e crianças, principalmente na
formação espiritual. Demonstrou um carinho todo especial para com as crianças especiais (defici-
entes físicos e mentais), carinhosamente chamados por Dom Guanella de "Bons Filhos". Ainda hoje,

Pe. Angelo nos primeiros anos em terras brasileiras:
trabalho, dedicação e sacrifício para fazer frutificar o carisma
da caridade
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com 86 anos de idade e 60 de sacerdócio -
celebrados no dia nove de abril de 2011 -
Padre Ângelo demonstra um grande zelo
pastoral para com o povo e fervoroso ardor
para com a eucaristia.
Atualmente ele reside no Recanto Nossa
Senhora de Lourdes, em São Paulo, e com
seu jeito simples transmite muita paz, sere-
nidade e fé, alicerçada no amor a Deus e no
carinho aos seus semelhantes, vivendo o
carisma de Dom Guanella e revelando a face
Providente e Misericordiosa de Deus Pai.
Por ocasião dos seus 60 anos de sacerdó-
cio, entrevistamos o Padre Angelo Moroni.
Acompanhe a seguir a entrevista.Pe. Angelo juntamente com o Pe. Armando Bredice:

sacerdotes a serviço da caridade

Pe. Angelo - Minha mãe ficou muito contente com
a notícia, mas o meu pai não gostou da ideia.
Porém, com o passar do tempo acabou enten-
dendo a minha vocação.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - O que os seus pais acharam quando o
senhor decidiu ser padre?

Pe. Angelo - No ano de 1951. Fui convidado pelo
Conselho Geral para ser vice-diretor na Cidade
dos Meninos, em Camobi, Santa Maria/RS.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Em que ano vieste para o Brasil e quem
o convidou?

Pe. Angelo - Entrei no seminário diocesano aos
13 anos, mas em seguida sai e ingressei no semi-
nário guanelliano. Fui ordenado com 26 anos de
idade, em Milão, na Itália.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Com quantos anos o Senhor entrou
no seminário e com que idade foste ordenado
sacerdote?

Pe. Angelo - Fiquei muito feliz, pois queria sair
logo em missão em outro país.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Quando foste enviado em missão para
o Brasil, qual foi sua reação? Esperava logo sair
do seu país de origem?

“A vida é a infância da nossa
imortalidade”

Pe. Angelo - No Patronato Santo Antônio, em
Carazinho/RS.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Qual a primeira Obra guanelliana onde
trabalhaste?

Pe. Angelo - No começo sentia muita saudade da
Itália. Com relação aos meus pais, matava a sau-
dade nas férias, pois sempre tive convicção de
minha missão.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Como o senhor aprendeu a conviver
com a saudade de seu país e de seus pais?

Goethe
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Pe. Angelo - Patronato Santo Antônio, em
Carazinho/RS - vice-diretor;
Cidade dos Meninos, em Camobi -
Santa Maria/RS - vice-diretor;
Canela/RS - diretor e Mestre de Noviciado;
Anchieta/RJ - pároco;
Itaguaí/RJ - pároco;
Recanto Nossa Senhora de Lourdes, em
São Paulo/SP - diretor

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Em quais Obras guanellianas traba-
lhaste e que função desempenhaste em cada uma
delas?

Pe. Angelo - Dificuldades financeiras e a instabi-
lidade dos lugares, como por exemplo, casas
desestruturadas.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Quais os principais desafios que o se-
nhor enfrentou nas Obras guanellianas?

Pe. Angelo - Foi uma experiência ótima, repleta
de esperança.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Como foi sua experiência como for-
mador?

Pe. Angelo - Estou muito feliz, porque Deus per-
mite que nos meus 60 anos de vida sacerdotal,

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Nos fale um pouco sobre a Canonização
de Dom Guanella.

Pe. Angelo - A sinceridade e a constância na fé.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - O que o senhor mais admira no povo
brasileiro?

Pe. Angelo - Ver os seminaristas chegarem ao
sacerdócio.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Quais as principais alegrias o senhor
vivenciou no Brasil?

nosso Fundador, Beato Luís Guanella, seja ele-
vado à santidade. Esperei por isso durante 60
anos. É um grande presente para mim.

Pe. Angelo é homenageado pelos alunos atendidos
no Recanto

Pe. Angelo - Sempre me senti realizado, pois sem-
pre tive convicção da minha vocação sacerdotal.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - O senhor se sente realizado como sa-
cerdote?

Pe. Angelo - Continuem no caminho, sem desis-
tir no primeiro obstáculo, pedindo sempre a Deus
ajuda, sem desanimar. Rezem bastante, confiem
sempre em Deus e tenham grande devoção a
Nossa Senhora, rainha das vocações.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Deixe uma mensagem para os jovens
que desejam seguir o caminho do Sacerdócio.

“Pouco importa quanto tens. O
que importa é o que tu és”

Santo Agostinho
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Celebração festiva realizada na paróquia Santa Cruz - 09 de abril

Cardeal Dom Odilo Scherer esteve
presente na santa missa e deixou

sua mensagem

Pe. Ciro Attanasio, Provincial dos
Servos da Caridade, presidiu a

celebração eucarística

Santa missa foi concelebrada
por vários sacerdotes Servos

da Caridade

Maria Assunta Mandelli, prima do Pe.
Angelo, e sua filha Floria vieram da

Itália para os festejos jubilares

Pe. Angelo juntamente com os
Servos da Caridade e seus parentes

provenientes da Itália

Irmãs da Congregação das Irmãs da
Caridade, fundada por Madre Teresa

também marcaram presença

Pe. Angelo juntamente com a atriz global
Paloma Bernardi

Pe. Geraldo, Maria Assunta, Floria e Pe. Ciro
cortam o bolo do homenageado
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Celebração festiva realizada no Recanto Nossa Senhora de Lourdes - 11 de abril

Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos
ouvidos o teu forte e suave convite:
”Vem e segue-me”! Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos dê
sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz.

Senhor, que a messe não se perca por falta de operários.
Desperta as nossas comunidades
para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que
querem dedicar-se ao Reino, na vida consagrada e religiosa.

Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade dos
nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas.
Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral na tua Igreja.

Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo.
Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder “sim”.
Amém.

Oração pelas vocações
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A primeira finalidade do Instituto
“A finalidade primária do Instituto dos Servos da Caridade é a santificação

dos próprios membros”

“Consagrados
apóstolos da

caridade na igreja,
não existimos mais
para nós mesmos,

mas para ele.
Dedicando-nos com

todas as forças a
cumprir esta missão,

encontramos o
caminho da

santificação e do
mérito”

Const. p. 68, n0 61

O mundo dos interessados se une em asso-
ciações de comércio, indústria, estudo e ciên-
cias, para avançar no caminho do progresso
humano; o mundo dos cristãos que creem e
põem em prática é justo que se organizem as-
sociações de ajuda material, de subsídio moral
e religioso para a prosperidade temporal e es-
piritual da sociedade crescente.

A razão deseja-o, a lei eclesiástica encoraja,
a lei civil deve consentir. Todavia, numa asso-
ciação apenas civil, espera-se que os mem-
bros estejam bem intencionados, concordem
para garantir o bom êxito dos próprios interes-
ses materiais; o mesmo com os membros de
uma associação religiosa: eles têm o grande
dever de recorrer seriamente às potências da
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mente, do coração e do próprio corpo para atin-
gir, em grau pleno e seguro, a prosperidade
própria, que consiste na santificação cristã e
religiosa.
A razão, a fé e a prática constante de vinte
séculos ensinam que cada membro de um Ins-
tituto do mesmo modo que tem deveres para
consigo, ele possui o direito que cada membro,
segundo a própria capacidade e a graça que
se percebe ter recebido de Deus para o próprio
bem e para dar bom exemplo aos coirmãos, se
empenhe com todo esforço para obter a santi-
ficação da própria alma.
A santificação da própria alma cada Servo
da Caridade a obtém através do aprofunda-
mento e da prática do célebre discurso que
Nosso Senhor pronunciou quando do monte ins-
truía as turbas dizendo: "Bem-aventurados os

pobres em espírito porque deles é o reino dos
céus; bem-aventurados os puros de coração
porque eles verão a Deus; e bem-aventurados
também aqueles que têm fome e sede justiça,
que consiste no santo desejo de sempre e em
tudo cumprir a vontade de Deus; bem-aventu-
rados, ainda são eles porque serão saciados
em seus santos desejos".
A doutrina dos Conselhos evangélicos que
constitui o compêndio das virtudes praticadas
pelo próprio Jesus resultou na famosa doutrina
dos verdadeiros sábios e sábios cristãos e a
prática desta doutrina, até o heroísmo, prática
perseverante até o fim da vida, aperfeiçoa os
santos na Igreja de Jesus Cristo e os glorifica
no excelso paraíso.
Consequentemente cada bom Servo da Ca-
ridade deve gloriar-se do estudo e da profissão

A prática
perseverante e

fiel dos
Conselhos

evangélicos
se

constitui
num caminho
que conduz à

santidade
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dos votos religiosos como suprema honra; deve
estimar a profissão dos votos religiosos como o
maior dos tesouros; deve praticar a essência
das virtudes com verdadeira dedicação.
Sabemos muito bem, que a perfeição dos vo-
tos religiosos assemelha-se a uma escada de
oito degraus e que se sobe aos poucos, de-
grau por degrau, segundo as forças que cada
um possui e segundo a graça que recebe de
Deus; mas também se conhece a advertência
do Apóstolo quando, ao falar para os cristãos
de boa vontade, sugere o padecer por amor da
justiça e o empenhar-se com toda determina-
ção em obter na luta da vida a coroa da vitó-
ria.
E falando em modo mais prático ainda, é
absolutamente necessário que todo Servo da
Caridade entre com reta intenção no Instituto,
que tenha as atitudes para observar o Regula-
mento e se aplique de boa vontade, deixando,
depois, espaço à graça do Senhor de conduzir
as almas à perfeição.
É bem assim que ensina Santo Tomás: o in-

Informativo do Aspirantado GuanellianoEfatáEfatáEfatáEfatáEfatá
2011

Canonização de
Dom Guanella
1842 - 1915

gresso na vida religiosa, por ser o maior bem é,
todavia, um bem concedido também aos me-
nos perfeitos com a condição de que não lhes
falte o propósito de querer melhorar e verda-
deiramente se santificar.
Cada cristão, no mais, não deve se satisfazer
em pensar e providenciar unicamente para si,
mas deve também pensar em prover para o
bem dos próprios irmãos e, entre estes, os mais
necessitados de auxílio corporal e espiritual;
por que, se é este o preceito do Senhor para
os seguidores do divino Salvador, indistintamen-
te, é preceito ainda mais valioso e recomenda-
do aos mais queridos, os verdadeiros benjamins
de nosso Senhor, que são todos aqueles que
abraçam a doutrina e a prática dos Conselhos
evangélicos.
Disto se deduz que os Servos da Caridade de-
vem sentir vivo o dever, comum o desejo de
auxiliar fisicamente e espiritualmente também
aqueles próximos, verdadeiros irmãos, filhos co-
muns na família do Pai celeste.

*FONTE: LUÍS GUANELLA, Regulamento dos Servos da Caridade, 1910.

Páscoa!
Tempo de conversão, espaço para a reconci-
liação, momento de harmonia, partilha e
acolhida. Tempo de entoar e cantar o
“Aleluia”, com muita paz no coração, para
dançar a dança da liberdade, fruto do amor
e do perdão.

Feliz Páscoa!


