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 Carta do 

Formador 

Pe.Tiago Boufleur 

Cem anos do nascimento para o céu de São Luis Guanella 

aros leitores do Effatá! Celebramos nesse ano o centenário da 

morte do nosso Santo Fundador e diversas iniciativas estão 

sendo organizadas nas casas e paróquias guanellianas 

espalhadas pelo mundo. 

Todos os anos, no dia 24 de outubro celebramos a festa litúrgica 

de São Luis Guanella. Precisamente essa foi a data, na qual há cem anos, 

São Luis Guanella 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 cristão 

heróico e que permanece para toda a Igreja como um farol luminoso qual 

modelo a ser seguido. Olhando para ele, temos a visão de um homem 

totalmente apaixonado por Deus e movido por uma autêntica compaixão 

evangélica para com os irmãos, especialmente os mais provados no corpo 

e no espírito. Foi um cristão, discípulo de Jesus que amou de verdade e 

levou a sério o mandamento do amor qual via por excelência que conduz 

ao Reino de Deus. Nas palavras e na vida honrou o ensinamento do 

Apóstolo Paulo, segundo o qual “ainda que eu falasse as línguas dos 

homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou 

como o címbalo que retine (...) não sou nada” (1 Cor 13).  

Seu testemunho cristão se revestiu de modo especial da caridade 

do Coração de Jesus Bom Pastor. Se existir uma característica que 

distinga a atividade pastoral de São Luis Guanella é a sua atenção para 

com os pobres, fracos e sofredores. Era como o Bom Pastor de que fala 

Isaías referindo-se ao Bom Deus: “Como o Pastor ele apascenta o seu 
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rebanho, com o braço reúne os cordeiros, carrega-os no regaço, conduz carinhosamente as ovelhas que 

amamentam” (Is 40,11). Tinha uma atenção especial para com aquela porção do rebanho de Deus mais 

necessitado, os pequenos, os deficientes, os doentes, os idosos inválidos. Na sua atividade pastoral sempre 

considerou de grande importância essa predileção para com os pobres porque neles via efetivamente a 

imagem de Cristo (cf. Mt 25). 

Além do mais a parábola do Bom Samaritano, muito se alinha com a vida desse santo. Da mesma 

maneira como aquele samaritano, movido unicamente pela compaixão evangélica, se deteve diante do 

sofrimento daquele irmão jogado pelo caminho, também o nosso santo, se inflamava de especial caridade 

para com os irmãos jogados no caminho da vida. Esses irmãos muitas vezes, devido às feridas que a vida ou 

o destino lhes trazem, permanecem como que imóveis e enquanto não houver quem lhes estenda a mão, não 

conseguirão levantar-se e seguir adiante. Eis que São Luis Guanella ensinava que “um coração que crê e que 

sente, não pode passar diante da indigência de um irmão que sofre, sem socorrê-lo”. 

Páginas e mais páginas já foram escritas sobre a vida desse homem, e ainda outras páginas 

poderíamos escrever, porém detenho-me aqui, talvez pretendendo simplesmente de alcançar o essencial: o 

amor. Creio sempre que os santos são para nós uma consolante irradiação do amor de Deus, pois no amor 

que eles refletem podemos ver, ainda que de modo imperfeito e menor do que na sua origem, a “largura, o 

comprimento, a altura e a profundidade” do Amor de Deus (cf, Ef 3, 18). “Deus é amor” (1Jo 4,8), portanto 

fica para nós a motivação para continuar sempre, apesar das dificuldades, decepções e percalços da vida a 

seguir investindo e acreditando no amor. O medo de amar supera-se amando, de maneira gratuita e 

desinteressada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo de São Luís Guanella que se encontra no Santuário 
Sacro Cuore; Em Como - Itália. 
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Frase do Fundador 
Cl. Diovane Sulzbacher Zwirtes 

 

Devoção ao Sagrado Coração de Jesus 

 

aros leitores do informativo Effatá, neste mês de junho 

apresento-lhes um pouco da devoção ao Sagrado Coração 

de Jesus, cultivado no coração de São Luis Guanella desde 

os anos de seminário, uma fonte e exemplo do amor misericordioso para com os pobres, os 

mais necessitados.  

“Vinde a mim, vós todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Tomai o meu jugo 

sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas 

almas. O meu jugo de fato, é suave, e o meu peso é leve” (Mt. 11,28-30). 

São Luis Guanella, atualizou este texto, o atribui a todas as pessoas que sofrem e são oprimidas. 

Aqui, parece também poder se entender, conhecendo a pessoa, que queira levar ajuda e conforto aos pobres, 

oprimidos por tantas pobrezas, não somente o pão material, mas também o alimento espiritual que emana do 

Sagrado Coração de Jesus. 

Apóstolo de Jesus Eucarístico, colocou o Sagrado Coração de Jesus como protetor de sua obra: como 

sabia que do coração divino haveria de chover sobre a casa a magnificência das cotidianas providências 

materiais e espirituais, assim queria que seus seguidores adquirissem daquele Coração Santo a força e a 

virtude do sacrifício, os ardores e a ternura da caridade cristã, ter Jesus como Pai.  

São Luis Guanella nos apresenta Jesus como Pai, com um 

coração cheio de amor por nós, com um coração que convida 

assim: “vem que o meu jugo é suave”. O jugo é aquele dos seus 

mandamentos, pois Jesus, contrariamente ao que faz o mundo, 

enquanto te impõe o que fazer, doa-te luz para a mente, vigor para 

a vontade e força para o próprio corpo, para que possas executar 

tudo aquilo que Ele deseja de ti” (Opere-I, 1201). 

Tornemo-nos amigo de Jesus, assim como São Luis 

Guanella. Que prazer é aquele que aperta a mão do amigo! Mas se 

longamente demoras com Jesus e convives com Ele quase como 

filho com o seu pai, então experimentarás na alma não apenas 

alegrias, mais um vivo amor.  
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Santo do Mês 
Cl. Gildenor da Silva Martins 
 

Santo Antônio Maria Gianelli 

 

lá, estimados leitores do Effata! 

Muitos homens e mulheres foram chamados por Deus 

para formarem novas famílias religiosas. A vida 

consagrada apresenta-se ao mundo como uma forma alternativa de estar no mundo e lutar 

pela sua transformação. Que Deus continue alimentando as vocações para a vida religiosa, 

feminina e masculina, e desperte nos jovens o desejo de servir a Deus, a exemplo de Antônio Gianelli. 

Nascido no ano da Revolução Francesa, a 12 de abril de 1789, em Cereta, perto de Chiavari, Antônio 

Maria Gianelli, foi a seu modo, um revolucionário. Ingressou no seminário aos 19 anos e foi ordenado padre 

quatro anos depois. Professor de letras e de retórica, teve entre seus alunos jovens destinados a brilhar no 

firmamento cristão, como o venerável Frassinetti. Para recepcionar o novo bispo, Dom Lambruschini, o 

professor Gianelli organizou em Gênova um recital intitulado A reforma do seminário, que teve notável 

repercussão. Eram os anos da Restauração, após o incêndio napoleônico.  

De 1826 a 1838 foi arcebispo de Chiavari. Este período, que ele chamará de 

“má cultivação”, foi marcado por muitas inovações pastorais na sua paróquia e pela 

criação de várias instituições, como um seminário próprio e a redescoberta da Suma 

de S. Tomás da pregação teológica e filosófica dos candidatos ao sacerdócio. Sob o 

nome incomum de Sociedade Econômica, encaminhou uma instituição beneficente 

cultural e assistencial confiada por padre Gianelli “ao cuidado das Damas da 

Caridade” para a instrução gratuita das meninas pobres. Era o esboço da fundação 

que iria acontecer em 1829, das Filhas de Maria, conhecidas ainda como irmãs 

Gianellinas, destinadas a uma rápida expansão e a um profícuo apostolado na 

América Latina.  

Dois anos antes havia criado uma pequena congregação missionária, 

colocada sob o patrocínio de santo Afonso Maria Ligório para pregação de missões 

ao povo e organização do clero. Em 1838 foi eleito bispo de Bobbio; ajudado pelos ligorianos, a sua jovem 

congregação, que ele reconstruiu como o nome de Oblatos de Santo Afonso, reorganizou o tecido 

eclesiástico de sua diocese, removendo párocos poucos zelosos e expulsando os indignos. Entre os seus 

ligorianos existiu também um apóstata, padre Cristovão Bonavino, brilhantíssima inteligência, mais 

conhecido com o pseudônimo de Ausônio Franchi; racionalista e ateu, que voltou depois à genuína fé cristã, 

abjurando suas obras precedentes com Última Crítica, e apresentando um testemunho público de devoção a 

Gianelli, que esteve ao seu lado nos momentos mais agudos de sua crise espiritual. O santo das irmãs, como 

é chamado na América Latina, onde ainda florescem suas instituições femininas, acabou prematuramente 

sua vida terrena, na idade de 57 anos, a 7 de junho de 1846. Foi beatificado em 1925 e canonizado por Pio 

XII a 21 de outubro de 1951.  

Fonte: SGARBOSA, Mauro. GIOVANNI, Luigi. Um Santo para cada dia. São Paulo: Paulus 1983. p.179 
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Espaço catequético 

Cl. Saúl Morales H. e Cl. Rafael Messias 

 

 

aros leitores! Continuando com o nosso caminho, aberto neste espaço catequético queremos levar 

até vocês mais um ensinamento do Magistério da nossa Igreja Católica. Neste número 

responderemos à pergunta: 

 É verdadeira a Sagrada Escritura? 

O Catecismo da Igreja Católica, deixa clara a origem da Sagrada Escritura: “Na condescendência da 

sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas: ‘com efeito, as palavras de 

Deus, expressas por línguas humanas, se fizeram semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o 

Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne na fraqueza humana, se fez semelhante aos homens’”. (CIC 

101) 

No Concilio Vaticano II, encontramos a afirmação dos Padres conciliares, os quais guiados pelo 

Espiríto Santo ensinam que: “Os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a 

verdade de Deus, porque são inspirados, ou seja, foram inscritos por inspiração do Espírito Santo e tem Deus 

por autor”. (CV II, Dei verbum, 11) 

Portanto, a Fé do cristão está fundamentada e respaldada pelas Palavras do mesmo Deus e ela é viva. 

A este respeito o CIC continua: “Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados, os quais inspirados 

ensinam a verdade. Todavia, a fé crista não é uma religião do livro. Cristianismo é a religião da Palavra de 

Deus, não de um verbo escrito e mudo, mas do Verbo encarnado e vivo. (CIC 108) – através de todas as 

palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só Palavra seu Verbo Único, no qual se expressa por 

inteiro. [...] a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela (Sagrada Escritura) não 

acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente: A Palavra de Deus”. (CIC 102 – 104) 
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Voz da Igreja 
Cl. Arturo Aquino e Cl. Marcio A. Fachin 

 

 

 

aros leitores de nosso informativo, neste mês gostaríamos de destacar e chamar atenção de cada 

um de vocês, sobre a aparente brincadeira do “Charlie Charlie”, pois percebe-se que a mesma se 

espalhou entre os jovens e que estes não estão cientes de suas prováveis conseqüências. A respeito 

dessa brincadeira nos informa a seguir, o exorcista espanhol José Antonio Fortea.  

“Charlie Charlie” é um jogo inofensivo? O famoso exorcista responde: de jeito nenhum! 

Nos últimos dias, um “jogo de invocação de espíritos” denominado “Charlie Charlie”, foi espalhado 

nas redes sociais, que para alguns seria uma versão simplificada da ‘Ouija’ ou ‘Jogo do Copo’. Milhões de 

jovens em todo mundo asseguram tê-lo praticado e existe uma grande preocupação pelo mencionado risco 

de possessão demoníaca àquela pessoa que se expõe ou a quem o realiza, adverte um conhecido exorcista 

espanhol. 

O ‘jogo da última moda’ –conforme 

o descrevem seus difusores nas redes 

sociais- consiste em um par de lápis ou 

canetas, um papel e a invocação de um 

espírito chamado “Charlie” que responde 

com ‘sim’ ou ‘não’ as perguntas que lhe 

fazem. 

Consultado pelo Grupo Aciprensa -

 ACI no dia 27 de maio, o famoso exorcista 

espanhol José Antonio Fortea advertiu: “O 

chamado ‘#CharlieCharlieChallenge’ 

presume uma ‘invocação de espíritos’ e 

alguns espíritos, como resultado dessa 

prática, perseguirão àqueles que a realizem”. 

Embora Fortea considere que por jogar os jovens não venham necessariamente “a serem possuídos”, 

o espírito invocado “ficará ao redor destas pessoas por um tempo”. 

Além disso, advertiu: “A prática deste conhecido jogo fará que outros queiram introduzir-se numa 

comunicação mais frequente. E deste modo à pessoa pode sofrer consequências muito piores dos demônios”, 

concluiu o exorcista Fortea. 

 
Fonte http://www.acidigital.com/noticias/charlie-charlie-e-um-jogo-inofensivo-famoso-exorcista-responde-de-jeito-nenhum-45969/ 

Acessada no dia 6/5/2015 às 9h30min. 
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Agenda/Notícias/Eventos 

Cl. Luis Ernesto Ovelar e Cl. Ricardo Hüning 

 SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO DOS SERVOS DA CARIDADE: 
 

 Dia 7 – Missa Vocacional. No primeiro domingo de cada mês celebra-se a missa vocacional 

em nossa paróquia, às 10h da manhã. 

 

 Dia 11 – Retiro Mensal. Neste dia os religiosos do Seminário Ibero americano realizam seu 

retiro mensal, uma tarde de oração e partilha. 

 

 Dia 12 – Festa do Sagrado Coração de Jesus. A Congregação dos Servos da Caridade celebra 

a festa do Sagrado Coração e juntamente todos os religiosos renovam seus votos por devoção.  

 

 Dia 15 – Confraternização. Um dia de lazer e descanso para os religiosos que residem em 

Porto Alegre. 

 

 Dia 20 – Chá do Educandário e festa do padroeiro. O Educandário São Luiz realizará seu 

tradicional chá, às 15h em comemoração a seu padroeiro São Luiz Gonzaga, em benefício dos 

destinatários da instituição. 

 

 

 Dia 28 – Renovação dos votos. Neste dia, durante a missa das 18h30min, os religiosos de 

votos temporários fazem sua renovação pública dos votos de pobreza, castidade e obediência. 
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Pensamento Filosófico 
   Cl. Edelberto Garcete Ramos 

    

Filosofar: em busca dos mistérios e do sentido da vida 

 

xistir, por si só, é algo misterioso... Afinal, quem somos nós? Qual o sentido das nossas vidas? O 

que significa dizer que somos livres? E até que ponto podemos conhecer a realidade? Eis, aqui, a 

nossa própria existência em questão. Pois tais interrogações, dentre tantas outras, incidem sobre 

a compreensão que possamos ter das nossas vidas, como das nossas relações com os outros, e 

afetam a nossa visão do mundo, se paramos para pensar... 

Faz perguntas quem questiona a pretensa obviedade das coisas. Para tanto, precisamos saber que não 

sabemos algo. E isso nos põe em condições de aprender. Pois o “óbvio” não será apenas aquilo em que 

paramos de pensar, ou repetimos sem pensar? 

Por isso, dentre outras razões, o filósofo é amigo da sabedoria. E aquele que é amigo, que ama a 

sabedoria, sabe que a cada encontro de uma idéia surge um novo ponto de partida, e que ela não está nunca 

acabada. A filosofia, desde as suas origens, na Grécia Antiga, requer uma mutação do olhar e de nossas 

relações com a vida e com o conhecimento. Nesse caso, será preciso exercitar um certo estranhamento frente 

à realidade, desde as coisas mais simples ou aparentemente já sabidas. Há, aqui, uma atitude, onde o pensar 

é desafiado a ir além de si mesmo. Ante essa atitude, que assume a própria perplexidade e admiração como 

ponto de partida, a filosofia é um convite ao diálogo. 

Dialogar envolve um aprendizado de escuta do outro e, dada essa condição, a cooperação em uma 

construção conjunta do conhecimento. Em um diálogo não disputamos idéias, mas, em solidariedade 

investigativa, acompanhamos o raciocínio do nosso 

interlocutor, testando hipóteses, observando 

contradições, construindo novas formas de ver e de 

abordar um tema, conhecendo o nosso próprio 

processo de conhecer. Mais que isso, dialogar é ouvir 

também o silêncio das vivências que impregnam as 

idéias e as interrogações do outro, para que possamos 

partilhar um caminho. 

O filosofar tece, assim, a forma como cada um 

de nós se relaciona com a sua existência e com o seu 

crescimento. Surge um convite a pensar naquilo que é, 

ainda, não-pensado, a ir ao encontro dos nossos próprios limites, condição de sua superação. Esse convite 

em direção ao alargamento de nossos horizontes de sentido põe em jogo as nossas relações com os outros, 

com nós mesmos, com o meio ambiente e com o conhecimento. O caminho, porém, é duplo, e um trabalho 

interior interage com as relações educativas que mantemos com os demais. Pois a jornada de nossas vidas, a 

E 



 

 

 

9 

fazemos simultaneamente sós e acompanhados, quando conjugamos a aventura de ser eu com essa outra, a 

de sermos também nós, na gradativa descoberta e invenção do sentido de nossa condição humana. 

Se nos dispomos a buscar o sentido de nossas vidas, não deveremos tocar, de algum modo, em seus 

mistérios? E isso não poderá tornar a vida ainda mais interessante? 

Sergio Sardi, Doutor em Filosofia. Professor do Departamento de Filososfia da PUCRS. E-mail: sergioasardi@hotmail.com 

 

 

 

 

Obras 

guanellianas 
Cl. Benoní Díaz Cáceres 

Colegio San Luis Guanella, Areguá – Paraguay 

Olá, caros irmãos leitores! 

Nesta edição conheceremos mais uma obra da caridade cristã em 

terras paraguaias. 

A 28 quilômetros de Assunção se encontra assentada a cidade de 

Areguá sobre uma colina, perto do Lago Ypacarai. Ali, no dia 15 de 

novembro de 1952, chegou a obra Dom Guanella. O Colegio San Luís 

Guanella, nasceu no seio do Aspirantado de Areguá. Foi reconhecido pelo 

Ministério de Educação e Cultura, do Paraguai, em 1970, sendo então seu 

diretor, o padre Felix Frontini. No colégio se deselvolve uma educação 

com orientação cristã e vocacional. Atualmente tem aproximadamente 

500 alunos. A direção, desde 1981, está a cargo de leigos, mas sob o 

assessoramento dos sacerdotes da Congregação Guanelliana. 

Deus abençoe a todos, até a próxima! 

mailto:sergioasardi@hotmail.com

