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Estimados leitores do nosso
informativo Effatá!

Dessa vez queremos falar de
algo que fazemos diariamente e to-
dos os dias da nossa vida: a ESCO-
LHA.

Existem pessoas que nunca sa-
bem o que querem, nem o que estão
procurando e se afligem ao fazer es-
colhas. Outras pessoas escolhem sem
titubear, sem refletir e sofrem o resto
da vida pela decisão tomada. Existem
ainda os que ficam em dúvida diante
das possibilidades, pensam e decidem
e uma vez feita a escolha, não sofrem
mais.

Qualquer pessoa tem dúvida e
angústia na hora da escolha. O mo-
mento da decisão nos coloca numa situação de crise. Por isso é preciso pensar o que é me-
lhor e o que tem mais haver conosco, para escolhermos bem. É preciso pensar também nas
conseqüências de cada passo que eu dou na minha decisão.

Viver é escolher, fazemos escolha o tempo todo, até sem querer. Quando alguém sai de
casa vai pela direita ou pela esquerda, a pé, de carro, ou de ônibus. Tomando uma série de
decisões conseguiremos chegar ao nosso destino.

Cada escolha feita vai nos definindo como pessoas. Porém, existem aqueles que dei-
xam os outros decidirem por eles. Ninguém pode decidir por ninguém, a não ser que seja
menor de idade. É lógico que podemos pedir conselhos e ajudas para clarear melhor nossas
ideias; para decidirmos melhor o que queremos e o que Deus quer de nós. Porém a decisão
deve ser sempre pessoal.

Escolher significar deixar alguma coisa para podermos optar por outra, que analisa-

A angústia da escolha

Cada escolha feita vai nos definindo
como pessoas
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mos e julgamos melhor. Existem os que ficam lamentando e
chorando o que deixaram, assim não conseguem viver em pro-
fundidade a escolha feita.

Pensemos bem para decidirmos melhor; assim chega-
remos à OPÇÃO, que nada mais é do que a escolha assumida
conscientemente. É a consciência de que estamos deixando
certas coisas para obtermos outras, talvez melhores.

Que Deus nos ilumine para fazermos boas escolhas, sem
excesso de angústia nem de entusiasmos precipitados, mas
com equilíbrio e equidade. E depois de escolhermos, evite-
mos murmurações e peçamos a graça de assumirmos as con-
seqüências das nossas escolhas. Isso demonstra compromis-
so, caráter e maturidade.

Vamos com coragem e sem medo de decidir, pois só as-
sim chegaremos à meta, como diz São Paulo: "COMBATI O
BOM COMBATE, COMPLETEI A CORRIDA, GUARDEI A FÉ"
(2 Tm 4,7).

Obras Guanellianas
pág. 5

Fonte: www.existencialimo.org.br

Pe. Valdemar Alves Pereira - SdC
Porto Alegre, 30 de junho de 2014.

Que Deus nos ilumine
para fazermos boas escolhas, sem
excesso de angústia nem de
entusiasmos precipitados, mas com
equilíbrio e equidade.

Vida Fraterna
pág. 11
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São Luís Guanella via na oração a luz
para os momentos de obscuridade e a força
para os tempos de debilidade. Na vida do
cristão "temos perigos e insídias que nos cir-
cundam, mas temos livre a voz para gritar,
livre também o coração para subir nas altu-
ras. Corações ao alto, ao céu, ao céu! Deus
não mente. Prometeu que quem pede ob-
tém".

É, pois, a oração um diálogo com o
nosso Pai celeste. "sabeis que, a Deus, agra-
da ser chamado de Pai? E suspirais com ge-
mido ainda mais piedoso. Todo suspiro do
coração é aceito por Deus."

Irmãos, também o Santo nos adverte

Frase do Fundador Benoni Diaz Cáceres

a OraçãoA esperança cristã:
que podemos rezar em todo momento e lu-
gar com a voz que brota espontânea do co-
ração, "podemos rezar na Igreja ou em casa,
fora e dentro de nosso quarto, de joelhos ou
de pé. Pode-se rezar no trabalho e no des-
canso, de dia e de noite. Ó, como o bom
Deus acolhe os gritos do coração, as pala-
vras incendiadas de amor!".

Mesmo nos momentos de aridez - diz
São Luís Guanella - sereis muito agradáveis
a Deus se não deixardes a oração.

Bendigamos ao Nosso Pai e agradeça-
mos pelo dom da oração, dom que nos per-
mite conversar com Ele.

Até a próxima, unidos na oração!

“A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente
mudar a natureza daquele que ora” Soren Kierkegaard
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Santo do Mês Gildenor da Silva Martins

Bispo de doutor da Igreja
São Boaventura

Queridos amigos, leitores e divulgadores do
nosso Informativo EFATTÁ!
Neste mês de julho recordamos a história
desse grande doutor da Igreja. Boaventura
nasceu em 1218, em Bagnorea, atualmente
Bagnoregio. Justifica sua preferência pela
Ordem fundada por são Francisco por ter
encontrado admirável semelhança entre o
crescimento da Igreja e o da família fran-
ciscana. No início ambas contavam apenas
com homens simples, pescadores e campo-
neses. Mais tarde a elas se agregaram tam-
bém homens de ciências. Quando Boaventura
entrou na Ordem, os filhos de são Francisco,
à semelhança dos dominicanos, já tinham se
estabelecido em Paris, Oxford, Cambridge,
Estrasburgo, em outras universidades euro-
péias. Tal evolução não se deu sem dificul-
dades. Alguns de "velha" geração viam com
certa apreensão o afrouxamento da discipli-
na religiosa e a nova abertura cultural dos
jovens frades. Boaventura, porém, com sua
palavra sabia tranquilizar a uns e estimular a outros.

Quando frei Egídio, na sua simplicidade, lhe perguntou como poderia salvar-se já que desco-
nhecia a ciência teológica, frei Boaventura lhe respondeu: "Se Deus dá ao homem somente a
graça de poder amá-lo, isso basta… Uma simples velhinha poderá amar a Deus mais que um
professor de teologia." Dotado de bom senso, prático e especulativo ao mesmo tempo,
Boaventura soube enxertar nó sólido tronco franciscano os rebentos das novas gerações, com
acrescidas exigências também no campo da cultura. Desmentia assim a quantos temiam, como
Jacopone de Todi, que a ciência causasse dano à simplicidade da regra franciscana.

Em Paris, Boaventura foi discípulo de Alexandre de Hales, como santo Tomás. Permaneceu
nessa cidade primeiramente como professor de teologia e, em seguida, como ministro geral
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dos Frades Menores, cargo para o qual foi eleito quando tinha apenas 36 anos de idade. Feito
cardeal, teve então de aceitar a consagração episcopal, que antes por humildade tinha recusa-
do. Recebeu a sede de Albano Laziale.

Recebeu do papa Gregório X o encargo de preparar o segundo Concílio de Lião. Santo Tomás
de Aquino também fora convidado, mas morreu alguns meses antes da abertura do Concílio,
que se deu no dia 7 de maio de 1274. No dia 15 de julho do mesmo ano morria também Frei
Boaventura, assistido pessoalmente pelo Papa.

A caridade é o fundamento da doutrina teológica que frei Boaventura ensinou em sua palavra
e escritos. Entre os seus livros mais conhecidos encontra-se "O itinerário da mente para Deus".
"Não basta, escreve ele, a leitura sem a unção, não basta a especulação sem a devoção, não
basta a pesquisa sem maravilhar-se, não basta a circunspecção sem júbilo, o trabalho sem a
piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estado sem
a graça."

FONTE: SGARBOSSA, Mario, GIOVANNINI, Luigi, Um santo para cada dia, São Paulo: Paulus,1983. p.
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Diovane Sulzbacher Zwirtes e
Edelberto Garcete Ramos

Amigos leitores de nosso informativo!
Neste mês de junho apresentamos para vocês a Paróquia guanelliana Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro, localizada em Salgueiro/PE.

Obras Guanellianas

A Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, da diocese de
Salgueiro/PE, foi instalada no dia
08 de abril de 2012, com uma lin-
da missa presidida pelo bispo
diocesano Dom Frei Magnus
Henrique Lopes e concelebrada
pelos padres José Nilton Pereira
Matias, José Gilson da Costa,
José Lourival Taveira, Lino Della
Morte e Remigio de Vettor.
A paróquia fica situada no bairro
Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, em Salgueiro, e tem como
administrador paroquial o Pe. José
Lourival Taveira e como vigário
o Pe. Remigio de Vettor. A sede
paroquial é a antiga capela que o
povo da cidade chama de Santu-
ário, que foi construído pelo pa-
dre Manoel Garcia e está locali-

zada num lugar alto, ganhando
assim um destaque na arquitetura
da cidade.
Logo que o Santuário se tornou

sede paroquial foram estabeleci-
dos dois horários para as santas
missas no domingo, uma de ma-
nhã e outra à noite, sempre com
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uma boa freqüência de fiéis. É no-
tável perceber a alegria dos fiéis
em pertencer a uma paróquia
nova e entusiasmada, porém com
muita coisa para fazer.
A nova paróquia foi desmem-
brada da antiga paróquia Santo
Antonio e ficou agora responsá-
vel por algumas comunidades ru-
rais e urbanas; na parte urbana a
paróquia ficou com as comunida-
des Nossa Senhora Aparecida do
Prado e o Santuário Mãe Rainha
(sede diocesana do terço dos ho-
mens).
Na parte rural ficaram as seguin-
tes comunidades: Nossa Senho-
ra das Dores do Sitio Baixio Ver-
de, São José do sítio Formiga,
São João do sítio Feijão, Nossa
Senhora de Fátima do sítio Vas-
ques, Nossa Senhora Aparecida
do sítio Campinho, São Francis-
co do sítio Montevidéu, São
Pedro do sítio Camarinha, e ou-
tros sítios que ainda não têm pa-
droeiro definido (sítio Barreiros,
Timbaúba, Malícia, Maniçoba,
Queimada Grande e Miguel).
Ainda a paróquia está se organi-
zando tanto do ponto de vista da
estrutura física como do ponto de
vista espiritual.

Estamos criando um projeto de
Santas Missões Populares na
área da cidade. Já tivemos duas
festas da padroeira, as quais se
constituem em momentos fortes
de evangelização para os fiéis e
também é importante salientar a
presença guanelliana.

O povo ama os guanellianos e por
isso o nosso trabalho é respeita-
do. O jeito simples e atencioso de
trabalhar deixa a marca guanel-
liana conhecida e respeitada cada
vez mais. Deus seja louvado.

"Agradeço-lhes pela numerosa e alegre presença de vocês", disse Francisco inicialmente. "O
entusiasmo e o clima de festa que sabem criar são contagiosos", ressaltou. "Com este entusi-
asmo" - acrescentou - "sejam abertos à esperança e desejosos de plenitude, de dar significado
ao futuro de vocês, à suas vidas, a entrever o caminho adequado para cada um de vocês e a
escolher o caminho que lhes dê serenidade e realização humana."

Voz da Igreja Marcio Perini Fachin e Arturo Aquino Márquez

Caros leitores de nosso informativo!
Nesta edição compartilharemos com todos a mensagem de nosso Papa Fran-
cisco aos jovens das dioceses do Abruzzo e do Molise (Itália).
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"De um lado" - frisou -, "estejam à procura da-
quilo que realmente conta, que permanece es-
tável no tempo e é definitivo, estejam em bus-
ca de respostas que iluminem a mente de vocês
e aqueça o coração não somente no espaço de
uma manhã ou por um breve trecho de estra-
da, mas para sempre. A sociedade de hoje e
seus prevalentes modelos culturais, por exem-
plo, a cultura do provisório" - evidenciou -, "não
oferecem um clima favorável para a formação
de escolhas de vida estáveis com laços sólidos,
construídos numa rocha do amor, de respon-
sabilidade, mas na areia da emoção do momen-
to."
Após evocar a dificuldade de nossos dias em
se fazer escolhas importantes e longamente
ponderadas, falando sem texto, disse: "Hoje es-
colho isso, amanhã aquilo, mas vou para onde o vento sopra; ou quando acaba meu entusias-
mo, minha vontade, inicio outro caminho... E assim se dá voltas pela vida, como num labirin-
to! O caminho não é o labirinto... Não se pode desperdiçar a vida dando voltas.
Todavia, caros jovens" - disse ainda -, "o coração do ser humano aspira coisas grandes, a valo-

res importantes, a ami-
zades profundas, a la-
ços que se reforçam
nas provações da vida,
ao invés de romper-se.
O ser humano aspira
amar e ser amado: essa
é a nossa aspiração
mais profunda. A cultu-
ra do provisório não
exalta a nossa liberda-
de, mas nos priva do
nosso verdadeiro desti-
no, das metas mais ver-
dadeiras e autênticas.
É uma vida em pedaços.
É triste chegar a uma

Hoje escolho isso, amanhã aquilo, mas
vou para onde o vento sopra; ou quando
acaba meu entusiasmo, minha vontade,

inicio outro caminho... E assim se dá voltas
pela vida, como num labirinto!



Informativo do Seminário Filosófio Ibero-AmericanoEffatáEffatáEffatáEffatáEffatá

Ano 05 - Número 36 - Julho de 2014 8

certa idade, olhar o caminho que fizemos e descobrir que foi
feita em diferentes pedaços, sem unidade, sem definição: tudo
provisório..."

"Não deixem que lhes seja roubado o desejo de construir na
vida de vocês coisas grandes e sólidas! É isso que nos leva
adiante. Não se contentem com pequenas metas! Aspirem à
felicidade, tenham coragem, a coragem de sair de vocês mes-
mos, de arriscar plenamente o futuro de vocês junto a Jesus...

Ele nos ama definitivamente, escolheu-nos definitivamen-
te, doou-se definitivamente a cada um de nós. É nosso de-

fensor e irmão mais velho e será nosso único juiz."
E, falando sem texto, acrescentou: "Uma palavra que
gosto de repetir, porque a esquecemos muito. Deus não
se cansa de perdoar. Isso é verdade, hein?... Somos nós
que nos cansamos de pedir perdão, mas Ele perdoa sem-
pre, todas as vezes que Lho pedimos".
Por fim, o Papa Francisco deixou aos jovens uma vee-

mente exortação: "Tenham coragem e esperança tam-
bém ao enfrentar as dificuldades derivantes dos efei-

tos da crise econômica. A coragem e a esperança
são dotes de todos, mas, em particular, dos jovens:
coragem e esperança."

*Fonte: www.radiovaticana.va

Agenda/Notícias/Eventos
Luís Ernesto O. Ruiz Diaz e

Renan R. de Souza Santos

01 a 05 de julho - Visita ao Seminário Ibero Americano de Filosofia
O superior Provincial da Província Nossa Senhora de Guadalupe, padre Enrico Colafemina,
esteve visitando a Comunidade do Seminário Filosófico Ibero-Americano, em Porto Alegre/
RS, e conviveu alguns dias com os religiosos.

07 de julho - Reunião das duas comunidades
A cada dois meses, todos os religiosos reúnem-se para avaliar o período caminhado e pro-
gramar as atividades próximas.

11 de julho - Confraternização
Jantar na sede Provincial das Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência, em Porto Alegre/
RS.

12 de julho - Momento de integração
O movimento MCJ visitou o Seminário e na ocasião promoveram uma confraternização
com um jantar; o objetivo da integração foi o conhecer melhor os estudantes de Filosofia.
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14 de julho - Retiro mensal

Em julho os Servos da Caridade e as Filhas de Santa Maria da Providência se realizaram
juntos o retiro comunitário mensal, na Casa de retiros Madre Teresa, em Viamão/RS.

14 a 17 de julho - Retiro do formador, Pe. Valdemar
O formador do Seminário Ibero Americano, Pe. Valdemar Alves Pereira participou do retiro
anual com o clero da Arquidiocese de Porto Alegre/RS.

17 de julho a 02 de agosto - Viajem à Curitiba/PR
O clérigo Marcio Perini Fachin irá para Curitiba/PR, a fim de acompanhar a cirurgia de seu
irmão Matheus, prestando seu auxilio e carinho.

19 e 20 de julho - Encontro formativo dos Cooperadores
A sede da Província Santa Cruz, em Porto Alegre/RS, acolheu o Encontro anual de Forma-
ção para os Conselheiros espirituais e Presidentes de grupos dos Cooperadores Guanellianos
da região sul.

26 e 27 de julho - Encontro do ECC
No Santuário Nossa Senhora do Trabalho, foi realizado o encontro anual de casais com
Cristo (ECC); o Clérigo Jorge Pabón Rodrigues fez uma palestra, acompanhado pelo Pe.
Valdemar Alves Pereira.

Pensamento Filosófico
Agustín Márquez Abad e

Jorge Manuel Pabón Rodríguez

AFéque nosFéMoveMove
Sentir-se intensamente aqui e agora. Tão
somente sentir-se aqui e agora, em verti-
ginosa, gradativa e tensa proximidade da-
quilo que a palavra existência ousa apon-
tar, mas jamais esgota. Desvelando, em ca-
madas, a senda de uma iniciação guiada pelo
desejo de um contato, em si, indizível e, de
todo, inalcançável. Aqui e agora é mistério

*Texto: Sergio A. Sardi
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irredutível.Habitamos o mistério. E, em
envolvimento meditativo, o reinstau-
ramos no cerne de nossa morada. O mis-
tério de ser e estar aqui e agora é espe-
lho que invade o mistério do viver.

E se dobra sobre a nossa presen-
ça diante do Ser, atravessando-nos ao
impregnar cada ente e aspecto daquilo
que, no limite da sensibilidade, indicia a
inusitada instauração de um sentir e
pensar que transborda.

Escute. Há silêncio no derredor,
em toda parte; e há, sim, um silêncio
maior. Que se distende a partir deste.
Escute o próprio viver.  Há um sentir
em transcendência vívida, primária, e
que permanece aquém e além de qual-

quer possibilidade de ser subsumida pela palavra.
A condição mistérica do humano é conhecimento que não necessita de razões, mesmo

que as razões e conceitos e todas as lógicas possíveis possam adquirir a potência de adentrar
e, com isso, expandir o silêncio em direção ao inesperadamente belo. Pois toda indagação ou
resposta sobre o viver deve ser vivencialmente bela e intensa para ter sentido. A potência da
palavra está, pois, em remeter para além de si mesma. A significação primeira que se produz
diante do aqui e agora é perpassada por uma experiência silenciosamente humana. Pois há
algo a escutar, mas que é de todo indizível.

A segunda transcendência tem início no ser visto. O olhar do outro é o espaço mais
íntimo da morada no Ser. Um olhar que possui, um estar fora de si; e um ver-se a partir de
fora de si mesmo.Paradoxo no qual a alteridade plena do rosto indicia derradeira proximida-

de. Assim conduz cada um,
solitariamente, a saber-se
partícipe da Vida.

E a nos reconhecer-
mos como rosto para outrem,
diante do fora infinito de cada
outra vida. Quando, então, o
sentimento eu torna-se inter-

“O olhar do
outro é o espaço
mais íntimo da
morada do Ser”
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minavelmente replicado em cada eu: um mes-
mo sentir, um mesmo Viver em múltiplas fa-
ces. Eis vertigem e sentido. E um caminho a ser
reiniciado a cada encontro. A segunda trans-
cendência é mistério no seio do mistério do aqui
e agora.

Sentir a responsabilidade de estar
sendo, de existir, e desejar responder à altura
a tal gratuidade. Eis um caminho a ser potenci-
almente reinventado em cada ser humano no
percurso da construção de sentido de sua vida.
Mas, sentir o mistério do outro distende essa
responsabilidade, pois agora se trata do senti-
do da nossa vida. Quando, então, a compaixão
para com a humanidade é mediada por cada
rosto que se aproxima.Eis a ética, como desejo,
meditação e contemplação, em seu nascedouro
humano.

Compaixão é este ato através do qual o
pôr-se em presença do outro é partilha do mis-
tério, em distante proximidade infinita, e que
incita a transmutar a própria vida ao máximo
que é possível ofertar de belo à vida do outro.
O desejo de uma vida a transformar. Uma res-
ponsabilidade humildemente ofertada, no limite
de nossas forças. A força motriz de uma estéti-
ca da existência.

Há silêncio a dizer. E um silêncio último,
de todo indizível, a escutar.

“Compaixão é este ato através
do qual o pôr-se em presença

do outro é partilha do
mistério, em distante

proximidade infinita, e que
incita a transmutar a própria
vida ao máximo que é possível

ofertar de belo à vida
do outro”

Vida Fraterna
Agustín Márquez Abad e

Jorge Manuel Pabón Rodríguez

Agradável visita
Nos dias 01 a 05 de Julho tive-
mos a visita do Pe. Enrico Cola-
lafemina em nossa comunida-
de formativa. Padre Enrico é o
Superior Provincial da Provín-
cia Nossa Senhora de Guada-
lupe (Espanha, Colômbia, Gua-
temala e México), é natural da
Itália, porém há muitos anos se

encontra na América Latina
vivenciando a espiritualidade
e o Carisma guanelliano; foi um
dos pioneiros da Obra Guanel-
iana na Guatemala e atualmen-
te está morando no México,
aonde se encontra a sede pro-
vincial.
Pois bem, estes dias com a pre-

sença do Pe. Enrico foram mo-
mentos marcados pela amiza-
de e fraternidade, pois troca-
mos além de inúmeras alegri-
as, mensagens e sobretudo re-
flexões importantes para nós
Clérigos que estamos na forma-
ção inicial. Numa tarde de en-
contro e partilha, a partir da
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Exortação Apostólica Evangel-
lii Gaudium e de como este im-
portante documento do
Papa Francisco, que nos exor-
tam a enxergar a realidade do
mundo atual com base numa
vida de oração e de ação; Pe.
Enrico enfatizou que nós como
religiosos devemos apreciar e
valorizar ainda mais a vida fra-
terna em comunidade, apor-
tando e crescendo como ir-
mãos numa mesma fé e num
único batismo.
Os clérigos Agustín, Arturo
(México) e Jorge (Colômbia),
por fazerem parte da Provín-
cia Nossa Senhora de Guada-
lupe, fizeram um passeio por
alguns pontos turísticos da ci-
dade de Porto Alegre, e tam-
bém na Pontifícia Universida-
de Católica do Rio Grande do
Sul (PUC/RS) Instituição na qual
os jovens religiosos das provín-

cias Santa Crus (Brasil), Cruz del
Sur (Argentina, Chile e Para-
guai) e Nossa Senhora de Gua-
dalupe levam a cabo os estu-
dos de filosofia. Em nome de
toda a comunidade religiosa
dos Servos da Caridade de Por-

Grupo de jovens Clérigos estudantes de Filosofia, juntamente com o Pe. Enrico
Colafemina, logo após a tarde de reunião, diálogo e reflexão

to Alegre/RS, principalmente
do Seminário Ibero Americano
de Filosofia, quero agradecer
a visita do Pe. Enrico, desejan-
do sempre que Deus derrame
muitas bênção sobre ele e so-
bre a sua missão.

Padre Enrico durante celebração eucarística celebrada
com os jovens Clérigos


