
 
 
 

 

Carta do Formador 

Pe. Valdemar Alves Pereira 

 

JESUS VEM E NOS TRAZ A VERDADEIRA PAZ. 

 

atal é verdadeiramente um tempo de festa, por que 

celebramos o nascimento do príncipe da paz. No dia 

25 de dezembro de 2013, o papa Francisco inicia a 

sua mensagem Natalina justamente com o cântico dos anjos quando 

aparecem aos pastores: «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 

homens do seu agrado» (Lc 2, 14). 

Sim, acrescenta o sumo pontífice: Glória a Deus. A 

primeira coisa que o Natal nos chama a fazer é isto: dar graças e 

redermos glória a Deus, porque Ele é bom, é fiel, é misericordioso 

e quis ser acessível a nós, nascendo em nosso meio, em nossas 

vidas. Neste dia, desejo a todos que sintam essa proximidade de 

Deus e possam estar na sua presença, amá-Lo, adorá-Lo. Possa 

cada um de nós dar glória a 

Deus, sobretudo com a vida, 

com uma vida gasta por amor a 

Ele e aos irmãos.  

E reforça: sim, paz aos 

homens. A verdadeira paz – 

como sabemos – não é um 

equilíbrio entre forças 

contrárias; não é uma bela 

«fachada», por trás da qual há 

contrastes e divisões. A paz é 

um compromisso de todos os dias, mas a paz é artesanal, realiza-se 

a partir do dom de Deus, da graça que Ele nos deu em Jesus Cristo. 

Ó Jesus Menino, infunde em nossos corações aquele desejo 

mais sincero e mais puro de sermos promotores da paz. Com esse 

sentimento, convido a todos a olharmos o Menino no presépio, 

Menino de paz, e pensarmos nas crianças que são as vítimas mais 

frágeis das guerras, mas pensarmos também nos idosos, nas 

mulheres maltratadas, nos doentes… As guerras dilaceram e ferem 

tantas vidas! 
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Portanto, para que possamos desejar um feliz Natal 

verdadeiramente coerente, e do fundo do nosso coração, 

devemos antes dar uma olhada para dentro de nós e vermos 

como estão os nossos pensamentos e sentimentos. Cultivo 

ódio, violência, desejo de vingança? Senhor, te pedimos!, 

ajuda-nos a acabar com as guerras nas família, nas 

comunidades, nas igrejas, nas religiões e no mundo. Para 

podermos soltar com toda força e alegria o nosso grito de 

um feliz Natal!!! 

Vós, ó Príncipe da Paz, convertei por todo o lado o 

coração dos violentos, para que deponham as armas e se 

empreenda o caminho do diálogo. Vós, Senhor da vida, 

protegei todos aqueles que são perseguidos por causa do 

vosso nome. Ó Menino de Belém, tocai o coração de todos 

os que estão dominados pelo o orgulho e auto suficiência, 

para que se libertem disso e possam perceber e receber de ti 

a humildade a paz e o amor.  

E concluo com essas palavras do Papa Francisco: 

“queridos irmãos e irmãs, hoje, neste mundo, nesta 

humanidade, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. 

Detenhamo-nos diante do Menino de Belém. Deixemos que 

o nosso coração se comova: não tenhamos medo disso. 

Deixemo-nos abrasar pela ternura de Deus; precisamos das 

suas carícias. As carícias de Deus não fazem feridas: as 

carícias de Deus dão-nos paz e força. Nascido para nós, 

Jesus conforte quantos suportam a prova da doença e da 

tribulação; sustente aqueles que se dedicam ao serviço dos 

irmãos mais necessitados.  

Feliz Natal, e um ano novo cheio de saúde, de amor e de 

paz para todos”! 
 
 

FONTE:  http://papa.cancaonova.com/mensagem-de-natal-do-papa-francisco-

25122013/ 28/11/2014, as 15 hs. 
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Frase do Fundador 

Pe. Atanásio Francisco Schwartz  

 

 
 

O CAMINHO PARA A CANONIZAÇÃO 
 

e. Luís Guanella estava profundamente convencido de que o leme da história seja nas 
mãos de Deus que age normalmente nos caminhos ordinários do cotidiano. Algumas 
vezes age com algumas exceções, mas o Pe. Guanella gostava mais da chuvinha 

fecunda do que das chuvaradas. Era um homem concreto e sabia que Deus se encontra com os 
sentidos, sustentados e acompanhados pelos sentimentos do coração. Nos seus numerosos 
escritos de ordem pastoral a palavra “milagre” está presente pelo menos duzentos e cinquenta 
vezes, mas é sempre relacionada com Jesus, a algum fato do Antigo Testamento ou a um 
santo. Mesmo que os seus escritos conservem uma alma apologética, quando escreve sobre os 
milagres é sempre no sentido de elevar o sentido da fé para ser encarnada na vida diária. 
Deve-se afirmar que o sobrenatural nunca é algo externo como se fosse “um chapéu colocado 
na cabeça”, mas vive no interior da natureza humana sempre em tensão superando os limites 

da condição humana. Blaise Pascal escrevia que “o homem ultrapassa infinitamente o 
homem”, porque “Deus nos criou à sua imagem e semelhança”, a fim de que pudéssemos 
compartilhar a sua natureza, apropriando-nos daqueles fragmentos divinos que cada criatura 
traz no coração. Entre o ordinário e o sobrenatural 
existe “uma afinidade eletiva” que o homem não 
consegue destruir. Na sociedade atual aumentou 
esta ruptura e também a pessoa de fé percebe o 
mal estar. Ontem a formação religiosa era 
alimentada pelo fascínio do “extraordinário”, que 
não era um mundo de fáceis milagres, mas tinha a 
consciência que a existência é acompanhada por 
Alguém que pensa e que ama. O exasperado rigor 
científico de hoje, que aceita só o que é codificado 
pelas leis presentes na natureza, escondeu a 
dimensão do “mistério” que envolve a vida de toda 
a criatura humana. Hoje está acontecendo este 
fenômeno: junto com o rigor científico muitas vezes 
acompanhado da negação de Deus, aparece um 
florescente interesse pelo “extraordinário” 
procurado na astrologia, nos horóscopos,  nos 
magos; “a arte da adivinhação” parece atrair muitos 
seguidores. Devemos admitir que também no 
mundo cristão o “extraordinário” desperta uma 
grande atenção tanto que suscita alguma preocupação: de fato “santarrões” e “ curandeiros”, 
aparições e mensagens divinas fora do mundo da bíblia têm uma grande capacidade de 
atração. Desde sempre, sobretudo em Jesus, o milagre é oferecido como suporte à fé que se 
transforma num “florescimento celestial” que frutifica nas virtudes evangélicas. É este 
“florescimento celestial” que origina um processo de canonização. O desejo de ver glorificado 
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pela Igreja uma pessoa nasce precisamente das qualidades extraordinárias que iluminaram sua 
vida. Um dos requisitos indispensáveis para iniciar um “processo de canonização” é a fama de 
santidade que circunda a vida e a morte de uma pessoa. Esta fama de santidade consiste em 
constatar a abundância de frutos evangélicos amadurecidos da semente divina enxertada no 
dia do batismo. Quando o cristão sai da fonte batismal é já santo tem todas as características 
para viver na terra as virtudes evangélicas trazidas por Jesus. O santo é aquele que vive estas 
virtudes em modo heróico. 
 

 

  Santo do Mês 
Cl. Gildenor da Silva Martins 

 
 
 

SÃO SABAS 
 
eu testemunho atraía a muitos e depois de alguns 
anos, formou muitos discípulos. 
 
 
Denominado de “o santificado”, Sabas nasceu no ano 
439 em Mazaca na Turquia. Filho do militar João e sua 
esposa Sofia, teve uma infância permeada de 
dificuldades, pois sua época era de grandes desafios 
impostos pela perseguição dos bárbaros godos. 
 
 
Seus pais, por questões militares mudaram-se para 

Alexandria e Sabas, aos cinco anos, ficou aos cuidados de um tio. Aos oito anos entrou para o 
mosteiro de Flaviano II de Antioquia. Notável foi seu progresso nas atividades educacionais e 
espirituais e ao completar 17 anos recebeu a tonsura monástica. Após 10 anos no mosteiro, foi 
enviado para Jerusalém e lá teve conhecimento do mosteiro de São Eutímio, o Grande, e nele 
ingressou tornando-se referencial da vida monástica. Eutímio o enviou então para a Palestina 
ao mosteiro de Teoctisto no qual permaneceu até completar trinta anos. Após a morte de 
Teoctisto, Sabas isolou-se em uma caverna próxima ao mosteiro de São Gerásimo do Jordão, 
na qual passou alguns anos. Após saber da morte de Eutímio em 473 ele foi para o mosteiro de 
São Gerásimo e lá deu continuidade a sua vida de piedade, oração e recolhimento. 
 
Seu testemunho atraía a muitos e depois de alguns anos, formou muitos discípulos e veio a 
fundar no ano 483 o mosteiro da Grande Lavra sobre o Vale Kidron. Juntamente com outros 
irmãos, Sabas viveu uma profunda vida ascética pautada na oração e diversos milagres 
atribuídos a ele correram a região. Relata-se que durante a seca na região brotou uma fonte 
de água e por suas orações choveu abundantemente, além da cura de diversos doentes e 
possessos. Sua prática gerou o descontentamento de alguns monges e ele mudou-se para 
outra Lavra que havia fundado. Foi por duas vezes em defesa dos cristãos junto ao imperador 
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Anastácio I e Juntiniano I, por conta das perseguições em Constantinopla. No ano 494 foi 
ordenado arquimandrita de todos os mosteiros da Palestina. 
 
Defendeu com esmero a Igreja do Oriente frente às heresias, principalmente a monofisista. 
Sabas faleceu no dia 05 de dezembro do ano 532, data em que é celebrada sua memória 
litúrgica. 
 
 
Fonte: http://www.zenit.org/pt/articles/sao-sabas 
 

 
Espaço catequético 

Cl. Saúl Morales H. e Cl. Rafael Messias 

 

 

Caros leitores, neste tempo de grande confusão no mundo, nós católicos, 

crentes no verdadeiro Deus, temos o desafio de levar Deus para aqueles que 

ainda não possuem a graça de conhecê-lo. Muitas vezes o “obstáculo” para 

chegar a seu conhecimento é a razão, mesmo que ela possa nos ajudar a 

conhecer a Deus. Nossa santa Igreja, dá algumas dicas para responder a duas 

perguntas fundamentais sobre este tema: 

Podemos descobrir a existência de Deus com a nossa razão? 

Afirma-nos o Concílio Vaticano I: “a santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, 

princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão 

humana a partir das coisas criadas”.  (DS 3004). Por isso, “O mundo não pode ter origem nem 

fim em si mesmo. Em tudo o que existe esta mais do que aquilo que se vê. A ordem, a beleza e 

o desenvolvimento do mundo apontam para fora de si mesmos e remetem para Deus. Cada 

pessoa humana esta aberta ao Verdadeiro, ao Bom e ao Belo. Ela escuta, dentro de si, a voz da 

consciência, que a impele para o bem e a adverte do mal. Quem segue esta pista encontra 

Deus”. (Youcat 4)  

Nas palavras de santo Alberto Magno, doutor e um dos maiores teólogos da Igreja podemos 

compreender que: “a mais nobre força do ser humano é a razão. A mais alta meta da razão é o 

conhecimento de Deus”. Porém, destas afirmações surge outra indagação, se pela razão 

podemos chegar ao conhecimento de Deus, porque há pessoas que negam a Deus? 

Assim nos responde o catecismo jovem da Igreja católica:  

Descobrir Deus invisível é um grande desafio para o espírito humano. Muitos, perante isso, 

recuam de medo. Alguns também não querem descobrir Deus precisamente porque, então, 
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teriam de mudar a sua vida. Quem diz que a questão de Deus é absurda, porque insolúvel, 

torna o assunto demasiado simples. (Youcat 5)  

E o Papa Pio XII enriquece esta 

resposta com mais um aspecto 

muito importante, pois existem 

vários obstáculos que impedem o 

conhecimento de Deus: “embora 

possa realmente a razão humana 

com suas forças e sua luz natural 

chegar de forma absoluta ao 

conhecimento verdadeiro e certo 

de Deus, único e pessoal, que 

sustém e governa o mundo com 

sua providência, bem como ao 

conhecimento da lei natural, 

impressa pelo Criador em nossas 

almas, entretanto, não são poucos os obstáculos que impedem a razão de fazer uso eficaz e 

frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e às 

relações entre os homens e Deus transcendem por completo a ordem dos seres sensíveis e, 

quando entram na prática da vida e a regem, exigem o sacrifício e a abnegação própria. Ora, o 

entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, tanto por parte 

dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações, provenientes do pecado 

original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de 

ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Por isso deve-se defender que a 

revelação divina é moralmente necessária para que, mesmo no estado atual do gênero 

humano, todos possam conhecer com facilidade, com firme certeza e sem nenhum erro, as 

verdades religiosas e morais que não são por si inacessíveis à razão”. (Pio XII, Enciclica Humani 

Generis: DS 3875 e DS 3876) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mais nobre força do ser 

humano é a razão. A mais alta 

meta da razão é o 

conhecimento de Deus” 
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Voz da Igreja 
 

Cl. Marcio A. P.FachineCl. Arturo Aquino Márquez 

 

A alegria da Igreja é ser mãe, não um "organograma perfeito" 

 

urante a homilia em Santa Marta, Francisco convidou os cristãos a se abrirem para a 

"consolação do Senhor" e a não serem "tristes", "impacientes", "sem esperança ou 

"ansiosos" 

À Igreja Católica não serve um “organograma perfeito" se depois não for uma mãe fecunda capaz de 

gerar filhos que são "cristãos alegres”. Disse o Papa Francisco esta manhã, durante a missa na capela da 

Casa Santa Marta. 

Sobre a primeira leitura de hoje (Is 40,1-11), o Papa falou de um "povo" que "precisa de consolação" e a 

encontra no Senhor. "Nós, normalmente - disse ele - fugimos da consolação, temos desconfiança, 

sentimos mais confortáveis nas nossas coisas, mais confortáveis nas nossas faltas, nos nossos pecados." 

Mas quando vem o Espírito trazer "consolação", nos leva "para outro lado que não podemos controlar: é 

precisamente o abandono à consolação do Senhor"; e "a consolação mais forte é a da misericórdia e do 

perdão."  

Francisco, em seguida, reiterou: "deixai-vos 

consolar pelo Senhor; é o único que pode nos 

consolar", embora "estejamos acostumados a 

alugar pequenas consolações” que depois “não 

servem”. 

Um exemplo desse consolo do Senhor é a parábola 

da "ovelha perdida"; exemplo de como a Igreja faz 

"festa" e "sente-se feliz quando sai de si mesma", 

quando uma pessoa "é consolada" e "sente a 

misericórdia e o perdão do Senhor." 

O Bom Pastor quando perde uma de suas cem 

ovelhas, poderia apenas "fazer as contas de um 

bom comerciante" e estimar como uma perda não 

muito ruim para o orçamento... Mas Deus tendo um 

“coração de pastor" sai para procurar sua ovelha 

até que a encontra e lhe faz “uma festa, sente-se 

alegre". 

A Igreja sente a "alegria de sair para procurar os irmãos e irmãs que estão longe" e, agindo assim, "torna-

se mãe, torna-se fecunda." 

Quando a Igreja não "sai", a Igreja "se fecha em si mesma", mesmo sendo "bem organizada", com um 

"organograma perfeito", corre o risco de perder a "alegria", a "festa", a "paz"; torna-se uma "Igreja sem 

esperança, ansiosa, triste", uma Igreja mais "solteirona" do que mãe, uma Igreja "museu", que "não 

serve". 

"A alegria da Igreja é dar à luz - continuou o Papa- a alegria da Igreja é sair de si mesma para dar vida; a 

alegria da Igreja é andar à procura daquelas ovelhas que se perderam: a alegria da Igreja é precisamente 

aquela ternura de pastor, a ternura da mãe". 

A passagem de Isaías retoma a imagem do "um pastor que alimenta seu rebanho e com os braços o 

reúne”: “Alegria da Igreja é sair de si mesma tornar-se fecunda”. 
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Em sua invocação final, o Santo Padre pediu ao Senhor que nos dê a graça de "ser cristãos alegres na 

fecundidade da mãe Igreja" e não "cristãos tristes, impacientes, sem esperança, ansiosos", que tem tudo 

perfeito, mas não tem "filhos". 

“Que o Senhor nos console com a  consolação da ternura de Jesus e a sua misericórdia no perdão dos 

nossos pecados”, concluiu Francisco 

Roma, 09 de Dezembro de 2014 (Zenit.org) 

 
 

 

Agenda/Notícias/Eventos 
Cl.Luis Ernesto Ovelare Cl. RenanR. de Souza Santos. 

 
 
 

NOTICIAS DO SEMINÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO 

 03 de Dezembro de 2014- CONFRATERNIZAÇÃO 

O Seminário Ibero-Americano recebeu a visita dos seminaristas estudantes da PUC-RS 

de várias Dioceses, para uma partilha e convivência, finalizando assim as atividades do 

ano acadêmico de 2014. 

 

 04 de Dezembro de 2014- Encerramento do ano formativo 

Foi encerrado o ano formativo do Seminário Filosófico em vista das férias e da 

programação para o final de ano. 

 

 05 de Dezembro de 2014- Festa de Despedida  

Os clérigos Jorge e Agustín concluíram o estudo da filosofia em nossa Comunidade e, 

foram homenageados pelo grupo pastoral MCJ no Seminário, com a partilha e 

agradecimento de despedida para os coirmãos. Agradecemos aos colaboradores e 

amigos do Seminário, desejando desta maneira uma boa caminhada formativa a Jorge e 

Agustín que partirão dia 08 e 09 de dezembro a sua terra natal. 

 

http://www.zenit.org/pt/articles/www.zenit.org


 

 

 
9 

Pensamento Filosófico 
Cl.Edelberto Garcete Ramos  

Não nascemos prontos! Provocações Filosóficas. 

         Texto: Renan R. S. Santos. 

 

aros leitores! Nesta edição, apresentamos um comentário crítico sobre a obra filosófica 

Não nascemos prontos! Provocações Filosóficas. Numa esfera confortável contínua, 

constata-se aquilo que o homem sutilmente pode experimentar, o acomodar-se todas as 

vezes que abdica da energia vital que o outorgaria a sabedoria, a lucidez sobre a 

monotonia existencial, pois o animal satisfeito dorme. E quando satisfeito o homem não 

almeja continuidade. Confortável atrofia-se. Por isso, numa nova perspectiva, vale o 

dado de que a insatisfação nasce duma não plenitude. Perseguir uma meta, vislumbrar o 

que vem após de. É acolher a prolongação e querer prolongar o que impulsiona a vida 

vivida. Afinal de contas, não nascemos prontos e acabados, porque não é terminada a 

possibilidade da condição que avizinha-se a toda pessoa. É fundamental não nascer 

pronto; hipoteticamente, o ser que possuísse essa “prerrogativa”, seria um ser sem 

novidades, e terá apenas reiterações. Comportaria uma inclinação que obrigar-se-ia a tão 

somente repetir, e nunca criar, inovar, refazer ou modificar.  

   Ao entrarmos em contato com um 

fato, acontecimento, situação, o registro do 

indivíduo não se conserva, e por uma 

percepção confundida não se compacta a 

memória. Quando queremos compreender 

o que absorvemos, a lembrança se 

evapora. O dia a dia transcorre 

espantosamente, num lapso de tempo. É o 

que o ser humano é capaz de aportar. As 

informações não são consistentes. A 

exatidão, infelizmente não resiste a tal 

fenômeno, que reflete a atual falta de 

atenção. Pois antes o homem debruçava-se 

sobre algo. Portanto é preciso dum diálogo marcado pela historicidade, aproximando o 

ontem do hoje, porque ambos alcançarão um futuro. 

 A contemporaneidade presencia diversos e expressivos feitos e fatos, propiciados 

e ligados ao homem no tocante a sua mobilidade em meio ao todo, como partícipe e 

artífice.  Sua tentativa é vã, pois não o executa com a consciência crítica, isto é, persiste 

na incidência de mergulhar no pântano da conformidade, adequa-se facilmente à 

estrutura. Logo, o homem tem que posicionar-se contra a sútil profanação de sua vida. 
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   Algumas pessoas fixam-se no que consideram já determinado e não articulam-se. 

Gozam na confortável atitude de proclamar a constância do destino. De alguma forma 

fogem da responsabilidade de suas desordens. Negligenciam em não assumir os riscos 

de suas opções, ao contrário daqueles que aceitam e assumem as consequências dos 

atos, indo além da simples sobrevivência física. 
 

 O livro Não nascemos prontos! é uma obra 

literária pertinente. No decorrer de sua literatura, a 

intuição de seu autor explica-se pela conveniência 

pela qual descreve a existência como caminho 

percorrido. Tomadas as rédeas nas mãos pode-se 

enfrentar com vigor e sensatez o compromisso de 

ser pessoa, com tudo aquilo que abrange tal 

essência. Porque ser consciente de todos os 

reclames da sociedade proporciona a segurança de 

viver resguardado de equívocos e falácias tão 

inerentes a condição do homem em sua condição 

de ser não completo e acabado.  
 

 O conteúdo percorrido em sua estrutura 

textual descreve a construção do ser humano 

apresentado, porquanto também se avizinha dele a realidade, oferecendo como natural 

meio de sobrevivência múltiplas opções, que se contrastam radicalmente. O ser humano 

é chamado a discernir sua vida, e chegar ao cerne de sua existência. Encontra-se em 

meio a uma difícil escolha ao dispor-se a abdicar de algo e optar pelo novo. Entretanto, 

tem como valor e prerrogativa inata, a razão; movimenta suas ideias para conhecer, e ao 

conhecer é partícipe do movimento universal com as ideias, que forjam paulatina e 

concretamente seu ser. 

 

  Logo, a riqueza de argumentos e a complexidade dos assuntos, sanam em nível 

generalizado tais imperfeições, pois Não nascemos prontos! Provocações Filosóficas, 

em sua excelência contribui problematicamente com interpelações respaldadas pela 

razão do homem, ao qual quer construir sua própria história. 

 
CORTELLA, Mario Sergio. Não nascemos prontos! Provocações Filosóficas. 10. Ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2010. 134 p. 
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Entrevista 
Cl. Ricardo Hüning e Ir. Vinicius Mariano Amaral 

 

 Caros Amigos! Estamos chegando ao final do ano, o nascimento 

do Menino Deus se aproxima; as partidas iniciam. Neste mês 

entrevistamos o Cl. Agustín (mexicano), que concluiu este ano a etapa 

da Filosofia, aqui em Porto Alegre, e agora parte para o tirocínio na       

Colômbia.  

1. Como foi a sua experiência de Vida Religiosa nesta Província (Santa Cruz)?  

A experiência foi positiva desde que 

cheguei, me lembro que Pe. Mauro 

Vogt foi me receber no aeroporto, 

desde o primeiro gesto que foi de 

acolhida, senti um clima de família, 

este gesto foi muito importante para 

mim, já que estava em terras 

estrangeiras. De fato eu me senti 

como em meu próprio país ao chegar 

à comunidade de Porto Alegre. O Pe. 

Valdemar, formador do seminário 

filosófico já me estava aguardando, 

junto com toda a comunidade, foi 

uma experiência bonita desde o 

início. Uma das primeiras 

dificuldades que tive foi o idioma. A 

comunidade religiosa foi muito 

paciente e compreensiva, podemos 

dizer que também foi educadora, nos 

momentos difíceis pedi ajuda aos 

coirmãos de votos perpétuos e eles 

me ajudaram; outro momento difícil 

foi na faculdade, mas a comunidade 

religiosa me ajudou a enfrentar esta pequena dificuldade junto com outro coirmão: 

Jorge, onde começamos juntos este caminhar desde a etapa de postulado em 

México.  

 
C 
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A experiência da família guanelliana dos Servos da Caridade como das Filhas de 

Santa Maria da Providencia é muito enriquecedora, o trabalho, a união, a 

convivência que há. A aproximação que há é muito familiar. É muito enriquecedora 

a experiência da família guanelliana no Brasil. 

O Brasil me acolheu bem, estou muito agradecido com esta comunidade e com o 

povo brasileiro, que me recebeu com os braços abertos, levo uma boa imagem do 

povo brasileiro e sempre estarei rezando por este país que me formou. 

 

2. Durante os três anos da faculdade de Filosofia, quais as experiências que 

você leva para a sua vida?  

Os estudos ajudam no conhecimento intelectual, já que os estudos são para o 

serviço dos demais os coloco em prática com as pessoas mais próximas de mim, 

porém a cultura, o idioma foi muito enriquecedor, conhecer novos colegas, 

compartilhar experiências foi muito bom. Agradecendo a Deus: primeiro pela 

vida e depois à congregação por permitir-me estudar numa faculdade privada: 

Pontifícia Universidade Católica do Rio grande do Sul. 

No início do primeiro semestre tive dificuldade com a disciplina de lógica, 

porém os professores foram muito compreensivos e também me acompanharam, 

não só isso, mas também a ajuda da comunidade nesses momentos de 

dificuldades. Houve disciplinas difíceis, mas com ajuda do meu coirmão Jorge 

superei esses momentos difíceis . 

A experiência da faculdade foi positiva. Os desafios: gostei, porque me 

ajudaram a superar. Dedicar mais tempo aos estudos, sabendo que nesta 

atualidade necessitamos pessoas preparadas para enfrentar esta nova época ou 

novas gerações. Onde devo estar aberto às novas dificuldades ou aos novos 

desafios da vida. O estudo é bonito porque ajuda a superarte, ter novos 

conhecimentos sabendo que o homem é um ser insatisfeito que sempre quer 

mais e mais. 
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3. Em seu trabalho pastoral com os jovens do CLJ, conte-nos um pouco como 

foi: 

Foi uma experiência bonita e desafiadora trabalhar pela primeira vez com um 

grupo de mais de 70 jovens, foi um desafio e também pela primeira vez trabalhar 

com jovens foi uma experiência enriquecedora. 

Quando Pe. Valdemar, formador do seminário filosófico me apresentou aos 

jovens, pensei que ia ser muito difícil trabalhar com eles, nos primeiros meses 

foi difícil por que não conhecia muitos jovens e também pelo idioma, porém fui 

aprendendo deles; podemos dizer que eles ajudaram na minha formação, aprendi 

muito deles, na parte espiritual, como na parte pastoral e estudo. Todavia havia 

uma ajuda muito forte para mim que foram os tios, que são o tio Rui e a tia 

Elenita, eles me ajudavam também a desenvolver-me, e poder interagir com os 

jovens. 

Estive três anos com o grupo do CLJ, podemos dizer que no primeiro ano foi 

para conhecer; já no segundo foi para trabalhar e o terceiro também. No primeiro 

ano estive com Pe. Felix que nessa época era tirocinante, no segundo com Cl. 

Gildenor e no último com o Cl. Marcio. De fato aprendi muito dos meus 

coirmãos na parte da aproximação, na relação de estar mais ligados com os 

jovens. Podemos dizer que foram como mestres. 

De cada jovem, e claro dos meus coirmãos religiosos aprendi coisas para levar 

para minha futura missão. Foi uma missão enriquecedora, aprendi deles muito 

como fiz menção anteriormente na parte espiritual, estudo, pastoral, podemos 

dizer que também comunitário. 

Levo um bom material, como teórico, como prático para trabalhar futuramente 

com outros jovens. 
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4. Qual é a sua nova missão e suas expectativas? 

Minha nova obediência é Bucaramanga, Colômbia, um ano como tirocinante, as 

expectativas são positivas, depois estarei quatro anos em Bogotá estudando teologia. 

O trabalho com as pastorais de Colômbia, penso que vai ajudar mais a fortalecer a 

vocação. De fato a nova comunidade que irei estar, é composta por um Padre 

Espanhol, e dois padres Mexicanos, a nova comunidade de Bucaramanga, também 

me vai ajudar na parte, comunitário-religiosa com seu testemunho a amadurecer 

mais a vocação, já que é o ano pastoral. Porém, Colômbia pertence à província 

Nossa Senhora de Guadalupe, que é minha província, posso dizer que já conheço 

minha nova comunidade, tenho uma boa amizade com os futuros coirmãos. 

Depois do ano de pastoral começo os estudos teológicos em Bogotá. Pe Carlos 

Stapper (formador atual de Bogotá) foi meu formador das etapas iniciais: penso que 

vai ser ótimo, outra vez, estar com ele por que vai ajudar nas partes que me faltam 

amadurecer. Vou com muito ânimo e entusiasmo para está nova experiência que de 

fato vai ser também muito enriquecedora e também um desafio, vou com novas 

metas, levo boas expectativas. Coisas que aprendi aqui no Brasil que vão servir para 

colocar em prática na Colômbia e não só em Colômbia, mas também em toda minha 

vida. 

Vou muito feliz para minha nova obediência que é dentro de minha província. 
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Liturgia 

A Coroa do Advento 
 

 costume da coroa do Advento nasceu há muito tempo na Alemanha (no 

século XVI) para preparar os cristãos à grande festa de Natal que 

aconteceria dentro de quatro semanas. A coroa (círculo) relembra que os 

tempos de festa nos retornam a cada ano, e o círculo é um antiqüíssimo símbolo da 

vida eterna. 

Para nós, ele simboliza também que Jesus vai retornar, que o Advento não é 

somente o tempo de espera que antecede o Natal, mas é antes, a espera do 

retorno de Cristo. A cor verde da coroa – cor do abeto e do pinheiro – significa a 

vida eterna e a esperança. Assim como essas árvores ficam verdes o ano todo, nós 

podemos sempre confiar em Deus. 

 

Sobre a coroa são colocadas quatro velas. Cada 

domingo se acende uma a mais. As quatro velas 

acesas progressivamente simbolizam as grandes 

etapas da salvação. 

Quanto mais a festa se aproxima, mais existe luz. 

Isso nos lembra que Jesus é a luz do mundo. 

 

O RITO 

A primeira vela 
“Sim, as desgraças do passado caíram no esquecimento, elas desapareceram longe dos meus 
olhos”, diz o Senhor. “Porque eu vou criar um novo céu e uma nova terra, se bem que não se 
evocará mais o céu antigo, a terra antiga, sobre isto não se pensará mais”. 
“O lobo e o cordeiro pastarão um com o outro, o leão, como o boi comerá forragem. A 
serpente, para se nutrir, se contentará de poeira. Não se cometerá nem mal nem dano sobre 
toda a minha montanha santa, diz o Senhor” (Is 65, 16b, 17:25). 
- Hoje é o primeiro domingo do Advento, o domingo da Esperança. 
Nossas esperanças estão em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Ele é aquele que foi nomeado 
por Deus para ser juiz de todas as coisas. Ele é aquele através de quem Deus prometeu de 
salvar e de resgatar seu povo. 
Nós acendemos esta vela hoje para nos lembrar que ele é a nossa esperança e a esperança do 
mundo. Nós agradecemos a Deus pelas promessas que ele nos fez e pela luz que ele trouxe 
para o mundo. 
 
(Acende-se a primeira vela).  

 

O 
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A segunda vela 

Ele mesmo será a paz (Mq 5,4) 
 
- Hoje é o segundo domingo do Advento, o domingo da Paz. 
Nossa paz se encontra em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. João Batista e todos os profetas 
nos lembram que para receber a paz nós devemos ser preparados por Ele. 
- acedemos esta vela hoje para nos lembrar que o Cristo é o Príncipe da Paz, aquele que foi 
prometido desde o início do mundo. Nós agradecemos a Deus pela esperança e pela paz que 
ele nos dá. 
 
(Acende-se a primeira e a segunda vela) 
 
- Oração: Ó Deus de Paz, Emanuel, “Deus conosco”, nós te pedimos que envies a tua luz em 
nossos corações nestes dias. Ajuda-nos a estarmos prontos para o dia e a hora em que Cristo 
vai voltar. Trabalha em nossos corações nestes tempos e ajuda-nos a prepararmo-nos para a 
paz que Ele traz – a paz em nós, afirmando que estamos unidos contigo, e a paz neste mundo 
que virá quando Jesus retornará para julgar o mundo. Abençoa o nosso serviço a fim de que 
ele te seja agradável, e abençoa-nos para que possamos ser teus fiéis servidores. Amém. 
 

A terceira vela 

Minha alma louva a grandeza do Senhor, e meu coração 

está cheio de alegria, por causa de Deus, meu Salvador. (Lc 1, 

46-47). 
Nossa alegria se encontra em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Semelhante à paz, a alegria é 
um dom de Deus. Ele nos enche quando nos lembramos àquilo que Deus fez para nós e aquilo 
que ele prometeu de fazer. 
- Nós acendemos esta vela hoje para nos lembrar que o Cristo veio, e que ele vem sempre, 
para que todos os povos possam ter uma vida rica e abundante. Nós agradecemos a Deus pela 
esperança e pela paz que ele dá e pela alegria que ele derrama em nossos corações. 
 
(Acende-se a primeira, a segunda e a terceira vela 
 
- Oração: Ó Deus da Alegria, Emanuel, “Deus 
conosco”, nós te pedimos para que envies, 
nestes dias, a tua luz em nossos corações. 
Ajuda-nos a estarmos prontos para o dia e a 
hora em que Cristo vai retornar. 
Coloca em nosso coração e no nosso espírito a 
capacidade de vermos as coisas que tu 
cumpriste e que tu prometeste cumprir. 
Enquanto nós te servirmos, dai-nos a força de 
fazer sempre a tua vontade e de te bendizer 
também no mundo que tu fizeste. Amém. 
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A quarta vela 
O amor é paciente, o amor é bom, ele não é invejoso, ele não se vangloria, ele não é 
orgulhoso; o amor não faz nada de vergonhoso, ele não é egoísta, ele não se irrita, ele não 
experimenta rancor; o amor não se regozija com o mal, mas ele se rejubila com a verdade. 
O amor suporta tudo, ele nos faz olhar em todas as circunstâncias a fé, a esperança e o amor; 
mas a maior das três é o amor... (1 Cor 13, 4-7:13). 
 
- Hoje é o quarto domingo do Advento, o domingo do Amor. 
 
Jesus Cristo nos revela o amor perfeito de Deus. Ele é o amor perfeito de Deus se tornou um 
ser humano. Aqueles que crêem nele e que nele vivem, vivem no amor. O amor transforma e 
torna perfeitas todas as coisas. O amor não acaba nunca.  
- Nós acendemos esta vela hoje para nos lembrar que Deus é amor. Nós agradecemos a Deus 
pela esperança e pela paz que nos doa, pela alegria que ele derrama em nossos corações e 
pelo seu amor que nos liberta e nos mestra o caminho. 
 
(Acende-se a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vela) 
 
- Oração: Ó Deus de amor, Emanuel, “Deus conosco”, nós te pedimos para que tu envies, 
nestes dias, a tua luz em nossos corações. 
Ajuda-nos a estarmos prontos para o dia e a hora em que o Cristo vai voltar. 
Ajudai-nos a ficar nele, a fim de que o teu perfeito amor encha todo o nosso ser. Faz da nossa 
adoração um tempo de celebração do teu amor e torna-nos capazes de mostrar este amor ao 
mundo inteiro – hoje – e para sempre. Amém.  

 


