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Carta do Formador 

Pe. Tiago Boufleur 

“Quero ser espada de fogo no ministério santo” 

 

este mês de outubro celebramos a festa litúrgica de São 

Luis Guanella como também o encerramento das 

festividades do ano centenário da sua morte, quando fechou os 

olhos para esse mundo, para reabri-los no paraíso, paraíso esse 

que tanto desejou. Naqueles últimos dias de vida, preso ao leito 

pela sua doença, segundo o testemunho de muitas pessoas, 

exclamava com fé e comoção, “paraíso, paraíso, paraíso...”. Esse 

foi sem dúvida o coroamento de um testemunho heróico de um 

sacerdote e religioso que permanece para toda a Igreja como um 

farol luminoso qual modelo a ser seguido. 

Luis ainda jovenzinho, filho de montanhês, oferecendo-se a 

Deus um dia disse ao seu Pai, “Pai, eu quero ser Padre”. Após 

superadas muitas dificuldades chegou ao dia da sua ordenação e 

pronuncia uma frase que ficará indelevelmente escrita na história: 

‘Quero ser espada de fogo no ministério santo”. A esse elevado 

propósito mostrou-se, ao longo do seu ministério que aí iniciava, ter 

permanecido absolutamente fiel. 

A sua atividade como sacerdote era febril, incansável. Por 

um lado isso deve-se à sua natureza inclinada ao trabalho e à 

ação: “não se pode parar enquanto houver pobres a socorrer e 

necessidades às quais prover” e por outro em virtude de um 
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fervoroso zelo pastoral que o animava. Era ao mesmo tempo um 

pai e um mestre que prodigava ao seu povo a ajuda material e 

espiritual necessária, sabendo conjugar muito bem a dimensão 

espiritual de pastor de almas com aquela humana de cuidados e 

proximidade ao povo que a Divina Providência lhe confiava. 

Nesse sentido, merecem especial destaque os anos de atividade 

como pároco em Savogno. Com o seu sistema, por alguns 

chamado de “corre, corre”, preocupou-se em construir para aquele 

povo locais para a escola, um lavatório, diversos pequenos 

oratórios, mas também em renovar o culto eucarístico e a escuta 

da Palavra de Deus. Tinha o dom de tocar os corações e conta-se 

que suscitou tanto fervor entre os seus fiéis que o povo ia 

participar das funções litúrgicas com gosto, sedento de Deus e 

sem dar sinais de cansaço. As vocações cresciam em número e 

em virtude.   

Nós Servos da Caridade somo chamados a imitar este ardor do fundador, trabalhando 

incansavelmente para o advento do Reino de Deus com zelo. Portanto, São Luis Guanella 

permanece para todo Servo da Caridade e de modo especial para os jovens Servos da Caridade 

em formação, um admirável modelo de religioso e sacerdote, o exemplo de uma vida gasta, 

entregue e doada. “Quero ser espada de fogo no ministério santo” é um programa de vida 

ousado, mas possível, quando o que há no coração é uma fé firme, uma esperança segura, e 

especialmente o amor, aquela caridade do coração de Jesus.  
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Pensamento   Guanelliano 

 

 

 

Diovane Sulzbacher Zwirtes 

Como Maria, assim convém que tu também vivas na fé. 

 

Nós somos filhos de santos, e esperamos aquela vida que Deus dará para aqueles que jamais 

deixam de acreditar nele. (Tobias 2,18). 

 

sta altíssima Consolação Maria teve para si: recordar que os piedosos patriarcas do Antigo 

Testamento, que os santos Profetas das Escrituras foram os seus pais na fé. Os santos 

olham para o alto e não se preocupa com os míseros bens da terra. Observa Maria que é 

descendente de família real e parece que deveria desejar para si, ao menos uma casa cômoda e 

um patrimônio suficiente para viver. Mas nada disso, um peregrino que deseja voltar para sua 

pátria, quanto menos peso carregar, mais rápida caminhava. 

Maria, tem o olhar sempre para o céu, é por isso que se encorajava. Era uma mulher tal 

que, morando na terra, estava, como ave, sempre pronta a voar para o alto. Maria, nos serviços 

domésticos, ocupava as mãos no trabalho e dirigia a mente para Deus. Ao fazer isto, superava 

todas as dificuldades, suportava de bom grado os sofrimentos da vida e confortava-se repetindo 

continuamente: “O tempo de gozar não é o presente, nem tampouco é nesta terra; goza-se no 

tempo futuro, no lugar de alegria plena que está no paraíso”. 

Maria Santíssima dirigia o olhar para aquela pátria do paraíso, e percebendo aquela gloria 

de Deus e aquele triunfo dos Anjos e depois aquela perene felicidade de terminável alegria, maria 

ao pensa-lo encontrava motivo para exultar cada vez mais.  

Virgem bendita, quero colocar a minha vida no olhar do Pai, e assim possa viver como os 

santos do antigo e novo testamento, desapegando dos bens matérias e aproximando de Deus, 

vivendo minha verdadeira caminhada de cristã na fé. Recomenda-te a Virgem Maria e diga-lhe 

assim: “Doce Coração de Maria, sede a minha salvação”. 
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Obras guanellianas 

Cl. Arturo Aquino 

 

 

Paróquia Transito de San José Buenos Aires, Argentina (1928) 

 

 

aros leitores, neste mês Guanelliano continuamos nossa caminhada pelas obras dos 

Servos da Caridade na Argentina. Nesta ocasião, falaremos da paróquia Tránsito de San 

Jose, que, em vários momentos, foi visitada pelo então Cardeal Jorge Mario Bergoglio, hoje Papa 

Francisco. 

 

No final de setembro de 1927, já haviam chegado de 

Tandil, os padres Rovida e De Angeli, juntamente com o irmão 

Lombarda. Em 24 de outubro de 1928, outros três irmãos 

chegam da Itália: padre Santino Busnelli e dois estudantes de 

teologia Edoardo Maggioni e Evaristo Santinelli. O arcebispado 

construiu a parte central do edifício e o entregou aos Servos 

da Caridade no mês de setembro de 1928. San Jose. 

A primeira capela, glorioso testemunho das primeiras 

três décadas de muito trabalho e de sacrifícios, resultou na 

inauguração de um esplêndido templo em 11 de maio de 1946. 

Em 1957, foi construída na escola, a nova oficina mecânica e, 

na paróquia, começa a construção da torre do sino. Em 1969 

inicia o nível médio e a partir de 1971, o Instituto passa a 

funcionar apenas como escola externa. Em maio de 1977, foi 

inaugurado o novo prédio da Escola Técnica Profissional. Em maio de 1992, o edifício Telhado 

Fraterno é inaugurado na paróquia para os ‘bons filhos’ e, em agosto de 2007, é inaugurado o 

‘Lar do dia - Beato Don Guanella'. 

Querendo seguir os passos do fundador, tratamos de encontrar no momento presente, a 

visão de quem desde a sua juventude entendeu que o progresso da humanidade não se sustenta 
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apenas pelos avanços tecnológicos ou no bem-estar material, mas é necessário percorrer o 

caminho do progresso humano que faz com que as pessoas cresçam na plenitude, de modo a 

conduzir a cada um ao encontro com Deus para que possa participar da missão de Cristo se 

solidarizando com o próximo que é mais fraco e que está sofrendo. 

Atualmente, funcionam na paróquia os 

movimentos da Ação Católica e dos Carismáticos. 

Também auxiliam na paróquia as equipes de liturgia, 

os ministros extraordinários da Eucaristia, Caritas, 

Cooperadores Guanellianos e a catequese 

sacramental. Nos finais de semana funcionam os 

gruposescoteiros e um refeitório atendido por jovens 

que fazem doação de alimento às crianças carentes 

da região. A paróquia também oferece Escola de 

Futebol e Oficina de Teatro. O Telhado Fraterno 

continua a auxiliar cerca de 40 portadores de 

necessidades especiais que, além das atividades, 

também recebem catequese especial. Nos dias 19 de cada mês, as cinzas dos falecidos são 

depositadas no incinerador da paróquia. 

 

 

 

 

 

Santo do Mês 
 

Cl. Gildenor da Silva Martins 
 
 
 

São Frumêncio 

 

ueridos leitores desta coluna, neste mês de outubro fazemos memória do primeiro 

missionário na Etiópia, de onde é considerado o apóstolo, junto com o irmão Edésio. Sua 

história poderia oferecer a trama a um interessante romance de aventura.  

 No tempo do imperador Constantino, um filósofo voltava a Tiro de uma viagem à Índia, 

acompanhado de seus discípulos e dois meninos, Frumêncio e Edésio. A nau atracou no porto de 

Aulis, nas proximidades de Massaua, e pouco depois foi atacada por uma horda de etíopes que 

trucidaram todos os passageiros. Salvaram-se apenas dois meninos, que se tinham apartados 

para ler um livro debaixo de uma árvore. Jamais um livro foi tão precioso.  

Q 
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Quando se deram conta dos dois meninos, os etíopes, já pagou pelo butim, conduziram-

nos como escravos a Axum, e o rei os reteve a seu serviço. Depois da morte do soberano, a 

rainha confiou a Frumêncio a educação do filho.  

Os dois irmãos fizeram-se amar e obtiveram a permissão para erguer uma igreja junto ao 

porto; depois puderam voltar a sua pátria para pedir a Atanásio, bispo de Alexandria do Egito, o 

envio de um bispo e de sacerdotes.  

Atanásio consagrou bispo o próprio Frumêncio e o mandou de volta à Etiópia com alguns 

sacerdotes. Surgia assim a primeira comunidade cristã na África negra, destinada a expandir-se a 

manter-se firme mesmo durante a tempestade islâmica que levou de roldão o cristianismo em 

quase toda a África.  

Frumêncio foi escolhido com alegria pelos etíopes de Axum e próprio jovem rei Ezana, que 

esteve entre os primeiros a receber o batismo. Também os súditos seguiram o exemplo do rei. 

Frumêncio – que os etíopes chamam “abbaSalama”, isto é, o portador de luz – é justamente 

incluído entre os maiores missionários cristãos.  

 

Fonte: Sgarbossa, Mario. Os Santos e Beatos da Igreja do Ocidente e do Oriente: com uma analogia de escritos espirituais: Tradução 

Armando Braio Ara. São Paulo:  Paulus, 2003. p. 607. 

 

Espaço catequético 

Cl. Saúl Morales H. e Cl. Rafael Messias 

 

aros leitores, nesta edição, os convidamos para refletir e fortalecer o conhecimento nas 

verdades de nossa fé. Apresentamos questões fundamentais, falaremos sobre o para que 

precisamos, nós crentes, das definições que contem os símbolos da fé e o que eles são.  

Para que precisa a fé de definições e de símbolos? 

Sabemos que nas questões da fé, o que está em jogo não 

são as palavras vazias, mas a realidade. Na Igreja Católica, ao 

longo dos séculos cristalizaram-se símbolos de fé, os quais ajudam 

a contemplar, expressar, aprender, transmitir, celebrar e viver essa 

realidade. O Catecismo afirma com claridade: “Todavia, temos 

acesso a estas realidades com o auxilio das formulações da fé. 

Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em 

comunidade, assimilá-la e vive-la cada vez mais”. (CIC 170) 
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Não se precisa de conceitos formulados de uma forma técnica, complicada e densa, bem 

pelo contrário diluiu-se o conteúdo em proposições simples que expressam, contem e protegem a 

mensagem de Cristo sem erros nem alterações. A sua principal importância dentro da Igreja é a 

de traduzir através do tempo e as culturas a fé da Igreja. 

Quem recebeu esta fé também tem o seu papel, e Santo Irineu de Lião, faz uma 

declaração testemunhal desta responsabilidade afirmando: “Esta fé que recebemos da Igreja, nós 

a guardamos com cuidado, pois sem cessar, sob a ação do Espirito Santo de Deus, à guisa de 

um deposito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer 

o próprio vaso que a contem”. 

O qué são símbolos da fé? 

Para responder essa pergunta o Youcat nos ajuda responder assim: “Símbolos da fé são 

definições abreviadas da fé, que possibilitam uma confissão comum a todos os crentes”. (Youcat 

26),ou seja fazem com que a comunidade dos crentes fortaleça a sua união e comunhão.  

É de suma importância conhecer e aprofundar nas nossas verdades doutrinais. De nossa 

parte é o que compartilhamos nesta edição do nosso informativo effatá. Em Cristo, um abraço.  

 

 

Voz da Igreja 
Cl. Benoní Diaz Cáceres 

 e Cl. Marcio A. Fachin 

O que é realmente o Sínodo 

 

 

lá caros leitores, neste tempo de Sínodo dos Bispos da igreja Católica, queremos 

compartilhar com vocês uma explicação do papa Francisco a respeito do que é um Sínodo. 

Os trabalhos sinodais tiveram início nesta segunda-feira, na Sala Paulo VI. O Pontífice 

explicou o “espírito de colegialidade”, ressaltando que “o Sínodo não é um congresso ou um 

parlatório, não é um parlamento nem um senado onde fazemos acordo”, mas sim “uma expressão 

eclesial, isto é, a Igreja que caminha unida para ler a realidade com os olhos da fé e com o 

coração de Deus”. 

Ao introduzir sua saudação, Francisco recordou que “a Igreja retoma hoje o diálogo 

iniciado com a proclamação do Sínodo Extraordinário sobre a família para avaliar e refletir juntos 

sobre o Instrumentum Laboris (Documento de trabalho) elaborado da RelatioSynodi (Documento 

final do Sínodo de 2014) e das respostas das conferências episcopais e dos organismos com 

direito”. 
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Francisco assinalou que “o Sínodo se move necessariamente no seio da Igreja e dentro o 

Santo Povo de Deus, do qual nós fazemos parte em qualidade de Pastores, quer dizer, 

servidores”. 

“O Sínodo é por outra parte – sublinhou o Pontífice – um espaço protegido, onde a Igreja 

experimenta a ação do Espírito Santo”. 

Mas, o Santo Padre ressaltou que para que o Sínodo seja um “espaço da ação do Espírito 

Santo”, é necessário que seus participantes se revistam de “de coragem apostólica, de humildade 

evangélica e de oração confiada”. 

Trata-se, explicou Francisco, da “coragem apostólica que não se deixa assustar frente às 

seduções do mundo, que tendem a apagar nos corações dos homens a luz da verdade 

substituindo-a por pequenas e temporárias luzes, e diante do endurecimento de alguns corações 

que, não obstante, as boas intenções, afastam às pessoas de Deus”. 

Sobre a humildade evangélica, declarou que é a “que sabe esvaziar-se das próprias 

convicções e preconceitos para ouvir os nossos irmãos; humildade que leva a apontar o dedo não 

contra os outros para julgá-los, mas para 

estender a mão, para erguê-los sem jamais 

se sentir superiores a eles”.  

Sobre a oração confiada, esclareceu 

que “é a ação do coração quando se abre a 

Deus, quando se silencia todos nossos 

estados de ânimo para escutar a suave voz 

de Deus que fala no silêncio”. 

Salientou, ainda que, “sem escutar a 

Deus, todas nossas palavras serão 

somente palavras que não saciam e não 

servem”. 

O Santo Padre, então, reforçou: “O único método do Sínodo é o de abrir-se ao Espírito 

Santo, com coragem apostólica, com humildade evangélica e com oração confiada, para que Ele 

seja o que nos guie, ilumine e nos faça pôr diante dos olhos com nossos pareceres pessoais a fé 

em Deus, o bem da Igreja e a salusanimarum”. 

Por fim, o Papa Francisco deu início ao Sínodo “invocando a ajuda do Espírito Santo e a 

intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e São José”. 

 

http://www.acidigital.com/noticias/papa-o-sinodo-nao-e-um-congresso-mas-uma-igreja-que-caminha-unida-para-

ler-a-realidade-com-os-olhos-da-fe-68873/ 

acessado no dia 6/10/2015 às 10:00h min. 

 

http://www.acidigital.com/noticias/papa-o-sinodo-nao-e-um-congresso-mas-uma-igreja-que-caminha-unida-para-ler-a-realidade-com-os-olhos-da-fe-68873/
http://www.acidigital.com/noticias/papa-o-sinodo-nao-e-um-congresso-mas-uma-igreja-que-caminha-unida-para-ler-a-realidade-com-os-olhos-da-fe-68873/
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Entrevista 
 
 

Cl. Renan R. S. Santos e Ir. Victor V. Mariano. 
 
 
 

 

Entrevista do mês de Outubro: o casal, Beto e Patrícia, ambos amigos da nossa 

Congregação e participantes do Santuário Nossa Senhora do Trabalho. 
 

1. No dia 24 deste mês fará 100 anos da morte de Don Guanella. Na opinião de vocês 
qual a contribuição que São Luis Guanella deu para a Igreja? 

 

R.: São Luís Guanella deu uma grande 
contribuição para a igreja, principalmente 
no que diz respeito ao cuidado dos 
portadores de necessidades especiais e 
dos idosos os quais muitas vezes são 
esquecidos pela família e pela sociedade! 
 Deixou-nos o exemplo de como sermos 
cristãos e como sermos testemunhas do 
amor de Deus. 
 

2. Como vocês vivem o carisma 
guanelliano na família de vocês? 
 

R.: Em família buscamos sempre estar a 
serviço do próximo, trabalhando e 
participando da nossa comunidade. 
Buscamos também seguir o exemplo de 
São Luís Guanella que sempre acreditou 
na Divina Providência entregando suas 
necessidades e dificuldades a Deus.  

 
3. Quem é São Luis Guanella para vocês? 

 

R.: Para nós São Luís Guanella é um exemplo de fé modelo de vida, esperança e caridade, uma 
vida sempre cheia do amor de Deus. 
 

4. Deixem uma mensagem para os nossos leitores referente a estes 100 anos de pátria 
celeste do nosso fundador. 

 

R.: Que possamos sempre seguir o exemplo de São Luís Guanella em nossas vidas 
testemunhando o amor Providente de Deus e o amor ao próximo... Que confiemos sempre na 
Providência Divina, esperando sempre em Deus. 
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Pensamento Filosófico 
   Cl. Edelberto Garcete Ramos 

  

 

Ética da Alteridade 

 

 

migos leitores de nosso informativo, vou expor para vocês a ética da alteridade, proposta 

por Emmanuel Levinas (1906-1995). Ele traz uma ética diferente do que apresenta o ideal 

ética da civilização ocidental, considera-o insuficiente. A experiência que passou a 

humanidade no século passado confirmam; 

   O fiasco humano de que dão testemunho as crises do nosso tempo impõe a Levinas 

um novo ponto de partida: a experiência originaria do encontro humano. Parte da 

ideia de que o homem toma seu sentido maior na sua relação com o outro homem, 

como próximo. Várias teses são afirmadas: Singularidade irredutível de cada homem, 

com seu valor único, que precede sua universalização no saber e na política; a ética 

instaura-se na relação inter-humana, neste ponto coincide com posição de Buber e 

Marcel; a ética é o sentido profundo do humano e precede a ontologia.
1
 

         

A filosofia de Levinas traz algo novo na ética como responsabilidade para com o 

Outro. Para Levinas a subjetividade é dada  pelo Outro. “O meu ser e meus direitos me são 

dados pelo Outro”.2 No entanto, é respeito pelo Outro ,minha responsabilidade pelo Outro 

é insubstituível e ninguém pode responder por mim. 

 

Para Levinas há uma responsabilidades ética pelo Outro, essa responsabilidade do 

eu assumida perante do Outro. A ética não pode reduzir-se no domínio objetivo, a ética é o 

caminho da transcendência ao infinito. Segundo Levinas, “a contestação do primado do 

Mesmo em detrimento do Outro é o pôr-em-questão de minha liberdade pela presença de 

Outrem”3.  

                                                           
1
Correntes fundamentais da ética contemporânea/ Manfredo A. de Oliveira (org). Petropolis, RJ: Vozes,2000. Pg.81. 

2
SUSIN, Luis Carlos.  O Homem Messiânico: Uma Introdução ao Pensamento de E. Levinas. Porto Alegre: EST/Vozes, 1984. Pg 

409. 
3
FABRI,  Marcelo. Desencantando  a  Ontologia:  Subjetividade  e  Sentido  Ético  em  Levinas.  Porto Alegre: EDIPUCRS, 

1997.pg 14. 
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Para Levinas diferente da tradição ocidental, não aceita a liberdade e autonomia 

como começo fundante da subjetividade. Levinas parte do princípio de que o Outro se 

encontra marginalizado, dominado e então parte da ética que tem a responsabilidade na 

instauração da justiça para com o Outro. 

Como se apresenta o Outro? O Outro se 

apresenta com um rosto, o rosto que grita pela 

justiça e desperta uma responsabilidade do 

Mesmo. Também o rosto  é linguajem, que fala. 

“Qual  é  a  linguagem  do rosto? Qual é a pro-

vocaçãoda inquietude? É o imperativo: ‘não 

matarás’; é a súplica: ‘não me  deixes  morrer  de  

fome’ O  rosto  é  ao  mesmo  tempo  interdito  e  

súplica,  majestade  e Indigência”.4 No entanto que 

é o rosto: É a  “expressão  máxima  da  

manifestação  do  Outro,  epifania  da 

transcendência e do infinito que o torna separado 

do Mesmo; mas, ao mesmo tempo, apelo 

permanente perante o qual não se pode 

permanecer indiferente”5 Além disso, é possível 

descobrir pelo rosto do Outro a  verdadeira identidade do eu. 

Portanto, Emmanuel Levinas coloca uma nova perspectiva da subjetividade, onde a 

subjetividade é para o Outro, responsabilidade por ele. A ética da responsabilidade pelo 

Outro que clama e se apresenta como um rosto e somente nesta relação que me constitui-

o um ser livre. E minha responsabilidade pelo Outro é infinita.Diante do Rosto do Outro, da 

alteridade, a atitude humana deve ser de um “Eis-me aqui”. 

 

 

 

 

                                                           
4
PIVATTO, Pergentino Stefano.  A Ética de Levinas e o Sentido do Humano  –  Crítica a Ética Ocidental e seus Pressupostos. 

Porto Alegre, Veritas, Volume 37, nº 147, Setembro, 1992. Pg 221. 
5
CARBONARA,  Vanderlei.  Justiça  e  Responsabilidade  no  Pensamento  de  Emmanuel Levinas. Porto Alegre, 2002. 

(Dissertação de Mestrado). pg 40. 
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CELEBRAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO CENTENÁRIO DA MORTE DE 

SÃO LUÍS GUANELLA 

As Congregações das FILHAS DE SANTA MARIA DA 

PROVIDENCIA e dos SERVOS DA CARIDADE, juntamente com a 

ASSOCIAÇÃO COOPERADORES GUANELLIANOS, convidam 

todos os amigos e os devotos de SÃO LUÍS GUANELLA a se 

unirem com eles na solene MISSA de AÇÃO DE GRAÇAS que 

será celebrada sábado, 24 de outubro de 2015, festa litúrgica de São Luís Guanella, no 

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO TRABALHO, Avenida Benno Mentz, 1560 em PORTO 

ALEGRE, às 18,30 hs. 

Preside a celebração o Rev. Padre Mauro Vogt, superior provincial dos SdC.  

À conclusão da Santa Missa será apresentada uma revista comemorativa da data, com o 

título,” CONTRA O VENTO, DE MÃOS DADAS COM DEUS”, que é a história em quadrinhos 

da vida de Dom Guanella, obra da pintora italiana ANTONELLA SARDIELLO. 

Sua participação neste evento aumentará a alegria de todos e contribuirá para tornar 

mais conhecido, amado e imitado o grande santo da Caridade, SÃO LUÍS GUANELLA. 

Antonella Sardiello 
 

CONTRA O VENTO 

de mãos dadas com Deus 
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Agenda, Notícias e Eventos 

Cl. Luis Ernesto Ovelar e Cl. Ricardo Hüning 

 

SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO DOS SERVOS DA CARIDADE 

               Agenda do mês de outubro 

 8. retiro dos religiosos em Viamão na casa das irmãs Bernardinas. 

 16 – 19. Acontecerá o 1º Encontro Latino-americano juventude guanelliana em 

Santa Maria – RS. Haverá participantes de diversas comunidades guanellianas espalhadas 

pela América Latina. 

 21 – 23. Se realizará em nossa paróquia (PSNST) o tríduo em honra a São Luís 

Guanella. Haverá celebração Eucarística e logo após tradicional quermesse.  

 25. Solenidade de São Luís Guanella, com missa festiva e após almoço. 

 26. Avaliação mensal do seminário ibero-americano de filosofia. 


