
 
 
 

 

 

 

 

Carta do Formador 

Pe.Tiago Boufleur 

 

 

“BENDITA ENTRE TODAS AS MULHERES” 
 

Isabel, ao receber a visita de sua prima Maria, e ao perceber que a criança 

crescia no seu ventre estremeceu ao ouvir a sua saudação, cheia do Espírito 

Santo exclamou como que extasiada: “Bendita és tu entre as mulheres e 

bendito é o fruto do teu ventre” (Lc 1, 42). De fato Maria é bendita entre 

todas as mulheres, pois, para que fosse digna Mãe de Deus e digna habitação 

para o Filho de Deus, o Todo Poderoso a exaltou em graça e santidade acima 

de qualquer outra criatura humana.  

Palavras muito parecidas com essas de Isabel ressoaram nos lábios da própria 

Virgem Santíssima no canto do Magnificat: “Minh’ alma glorifica o Senhor, 

meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a 

humildade de sua serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-

aventurada todas as gerações” (Lc 1, 46-48). Eis que essas palavras mais do 

que uma oração, soam como uma profecia saída da boca da Virgem Maria. 

E profecia essa que fielmente se cumpriu. Quem pode contar os louvores, as 
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invocações em honra à Virgem Maria que todos os dias, dos mais diferentes cantos da terra são erguidos aos 

céus. E ainda, quem seria capaz de enumerar a quantidade de pessoas de todos os gêneros, pobres ou ricos, 

inteligentes ou analfabetos, crianças ou idosos que ao longo desses vinte séculos de história da Igreja a 

chamaram de bendita. Todas as vezes que alguém reza a Ave Maria e repete as palavras de Isabel, “bendita 

sois vós entre as mulheres”, essa profecia se compre.  

A grandeza da Virgem Maria resplandece de modo especial na sua humildade. Na oração da Ave Maria  

também repetimos as palavras do Arcanjo Gabriel, quando na Anunciação ao saudá-la disse: “Ave Maria, 

cheia de graça”. Dizer que era cheia de graça significava dizer que nela não havia nada de contrário a Deus, 

nada de egoísmo, somente amor e um amor puro. Onde encontramos na Palavra de Deus elogio maior a uma 

criatura? De fato nunca na Sagrada Escritura um anjo elogia uma criatura, mas a Virgem Maria mereceu um 

elogio quase que extasiado do Arcanjo Gabriel. Mas Maria conservou-se sempre na humildade e respondendo 

ao anjo disse: “Eis aqui a escrava do Senhor” (Lc1, 38). 

Nesse mês de maio contemplemos a beleza da nossa Mãe celeste, e saibamos agradecer a Jesus por nos ter 

dado a sua Mãe como nossa Mãe. Mas também contemplemos o quanto Maria é bela por ser humilde e 

cultivemos em nós o desejo de a imitarmos nessa humildade. Num mundo e numa sociedade que cultua e 

educa muitas vezes para o narcisismo, a soberba e o orgulho, sejamos filhos de Maria que sempre permaneceu 

humilde e cuja alegria estava em reconhecer que tudo o que era, o devia ao “Todo Poderoso que nela fez 

maravilhas” (cf. Lc 1, 49).   
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Frase do Fundador 
Cl. Diovane Sulzbacher Zwirtes 

 

Caros leitores do informativo Éffata, neste mês de maio, 

convido-os para refletir sobre um pensamento de São Luis Guanella à 

Maria, onde dizia: Quem te guia no caminho da perfeição é o Senhor, 

que te fala assim como falou vivamente com Maria bendita. 

Maria Santíssima. Ela é a Mãe do Salvador, contudo ela não 

repara nisso, a sua máxima atenção é olhar para Jesus para tirar o dele 

ensinamentos de virtude. Maria é a corredentora do gênero humano, 

mas não o dizia a ninguém. Maria contentava-se em repetir no seu 

coração: Me fez  grande o Senhor, entretanto, dirigia-se ao seu Jesus para obter  novas  ligações de perfeição. 

O mesmo senhor que ensina a Maria ensina a ti. “Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina coisas úteis”. (Isaias 

48,17)  

Se quiseres receber Jesus, Ele vem com muita solicitude até você. E se tu o dispõe a recebê-lo, começa 

a dar-te as mais queridas lições de santidade. Felipe de Macedônia, dirigindo-se a Alexandre, dizia-lhe: “Feliz 

de ti, meu filho, porque a ti posso dar como mestre Aristóteles, o maior filosofo”. E tu, quando foi que de 

coração agradeceste ao Senhor que pessoalmente vem ensinar coisas excelentes para a felicidade do paraíso? 

Maria bendita, apenas ouvia uma palavra de 

Jesus, logo começava a meditá-la, para agir no modo 

mais perfeito possível, estudava o exemplo de Jesus. 

Observava-o na oração, na fadiga, na mesa, no próprio 

descanso. Que escola eficaz é aquela do exemplo! 

Maria não podia deixar de aproveitar imensamente em 

seu favor.  

E quanto a ti, o que te impede de que aproveites 

igualmente? Os evangelistas descreveram a maioria das 

ações do Divino Salvador, com muita clareza, na Bíblia. Se o lerdes aquilo que dele está escrito, descobriras 

sensivelmente a Jesus. 

Peça a Maria, que te acompanhe. Repita-o com afeto cordial. Doce Coração de Maria, sede a minha 

salvação. Então, sobretudo, reze a virgem Maria para que interceda por nós a Jesus, e que te proteja para 

poderes estar com tal fervor na presença de Deus. 
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Santo do Mês 
Cl. Gildenor da Silva Martins 

 

S. JOÃO NEPOMUCENO 
 

Queridos leitores do nosso informativo Effatá! Neste mês de maio preparamos a 

memória de um grande santo, que é geralmente reconhecido como o Confessor. 

 Ele tem sido considerado um mártir da confissão, e os habitantes de Praga têm uma 

grande veneração por este santo que o rei Venceslau fez encarcerar e, depois de o 

torturar, mandou afogá-lo no rio Moldávia, na vigília da Ascensão de 1393. 

Nasceu em Pomuk, Na Boêmia, em 1330; daí o seu nome de Nepomuceno; seus pais 

eram pobres, e estavam em idade avançada quando tiveram este filho pela intercessão da Santíssima Virgem. 

Para sempre se lembrar da afeição que devia ter com Nossa Senhora, deram-lhes o nome de João. 

Enviado em boa hora à escola, ali aprendeu primeiramente os responsos da missa. Desde que os soube, ia toda 

as manhãs à igreja dos Cistercienses, fora da cidade, e lá servia todas as missas que se rezavam. As pessoas 

sábias auguravam desde então qualquer coisa de grande. À piedade mais terna, ajuntava um espírito muito 

vivo. Seus pais o mandaram estudar a língua latina em Staaze, considerável 

cidade do país. Aí estudou humanidades, sobretudo a retórica, com maior 

distinção. 

Foi mandado para Praga, a fim de estudar teologia. Carlos IV, imperador da 

Alemanha e rei da Boêmia, acabava de fundar a universidade de Praga sob o 

modelo das de Paris, Bolonha e Pádua. Atraíra mestres hábeis de todas as partes 

da Europa, e os havia contratado, prometendo-lhes magníficas recompensas. A 

nova universidade ficou célebre desde o início. Para lá se dirigiu João 

Nepomuceno e colou grau de doutor em teologia e direito canônico. 

Dede os primeiros anos sentiu forte inclinação para o sacerdócio e para isso 

havia destinado todos os seus estudos. Não se apresentou ao bispo senão depois 

de ter passado um mês em retiro e purificação da alma pela oração, jejum e 

mortificação. 

Assim que recebeu a unção sacerdotal, ordenaram-lhe fizesse valer o raro talento que tinha de pregação. 

A sua fama de orador sacro conduziu-a à Cristo, onde ocupava os cargos de capelão e confessor.  

Venceslau, o rei, era um indivíduo de mau caráter. Era dado às caçadas e possuía grande número de vícios. A 

imperatriz Joana, filha de Alberto da Baviera, era uma princesa ornada de todas as virtudes. Tocada pela unção 

que acompanhava os discursos de João Nepomuceno, escolheu-o para diretor espiritual. Tinha necessidade de 

tal guia em meio aos desgostos que lhe advinham da parte do imperador. 
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Quando aos fatos em si, que levaram são João Nepomuceno ao martírio, ainda não são bem conhecidos, e 

dificilmente virão a ser. Narra-se que o rei exigira dele a violação do segredo da confissão da rainha, ao que 

ele, como bom sacerdote, se opôs. Deste fato, porém, só se fala pela primeira vez na Crônica Imperial do ano 

de 1449. Ao que parece, baseado em notícias mais antigas, João teria querido defender os direitos da Igreja 

contra as pretensões do rei, que desejava a constituição de um novo episcopado na Boêmia.  

Logo que o imperador o mandou afogar nas águas do Moldávia à noite (para esconder do povo o crime) Deus 

tornou público o crime pelos milagres que cercaram o cadáver, envolto numa grande luz. Sucederam-se depois 

muitos milagres. Foi canonizado em 1729. 

Fonte: SGARBOSA, Mauro. GIOVANNI, Luigi. Um Santo para cada dia. São Paulo: Paulus 1983. p.153 -154. 

 
 
 

Espaço catequético 

Cl. Saúl Morales H. e Cl. Rafael Messias 

 

POR QUE TRANSMITIMOS A FÉ? 
 

 Caros leitores, a nossa reflexão deste mês de maio, nos levará a 

aprofundar um dos aspectos mais nobres do ser cristão: transmitir a fé. 

Estar convictos da nossa fé, fruto do encontro com Cristo; supõe ser 

testemunhas vivas perante aos que convivem conosco. O catecismo jovem 

afirma: “Transmitimos a fé porque Jesus ordenou-nos: ‘ ide, fazei 

discípulos de todas as nações! (Mt 28, 19)’” e prossegue: “nenhum cristão 

autêntico deixa a transmissão da fé apenas ao cuidado dos especialistas, 

(catequistas, párocos, missionários). Somos cristãos para os outros. Isto 

significa que cada cristão autêntico deseja que Deus chegue também aos 

outros. Ele diz para si: “O Senhor precisa de mim! Sou batizado, confirmado e responsável para que as pessoas 

à minha volta façam a experiência de Deus e cheguem ao conhecimento da verdade” (Youcat nº11)  

E no documento de Aparecida os bispos da América Latina e do Caribe nos ensinam que a missão da Igreja é 

evangelizar, “a história da humanidade, história que Deus nunca abandona, transcorre sobre seu olhar 

compassivo. Deus amou tanto nosso mundo que nos deu seu Filho. Ele anuncia a boa nova do Reino aos 

pobres e aos pecadores. Por isso, como discípulos e missionários de Jesus, queremos e devemos proclamar o 

Evangelho, que é o próprio Cristo. Anunciamos aos nossos povos que Deus nos ama, que sua existência não 

é ameaça para o homem, que Ele está perto como o poder salvador e libertador de seu Reino, que Ele nos 

acompanha na tribulação, que alenta incessantemente nossa esperança em meio a todas as provas. Os cristãos 

somos portadores de boas novas para a humanidade, não profetas de desventuras”. (Doc. Aparecida nº 30).  
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Com esta missão no coração, “queremos expressar a alegria de sermos discípulos do Senhor e de termos sido 

enviados com o tesouro do Evangelho. Ser cristão não é uma carga, mas um dom: Deus Pai nos abençoou em 

Jesus Cristo seu Filho, Salvador do mundo” (Doc. Aparecida nº 28). 

 

 

 

 

 

 

 

Voz da Igreja 
Cl. Arturo Aquino e Cl. Marcio A. Fachin  

 

CNBB E CÁRITAS LANÇAM CAMPANHA DE APOIO 

AO NEPAL 
 

 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Cáritas Brasileira lançaram a Campanha de 

Solidariedade ao Nepal – SOS Nepal. A iniciativa pretende arrecadar recursos para auxiliar as mais de 8 

milhões de pessoas atingidas pelo terremoto que devastou o país no dia 25 de abril. 

O terremoto de magnitude 7,9 na escala Richter atingiu, além do Nepal, a Índia, a China, Bangladesh e o 

Paquistão. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o desastre natural deixou mais de 5 mil pessoas 

mortas e 6 mil feridas. 

A Campanha está em sintonia com os apelos do papa Francisco, que dirigiu mensagem de alento aos atingidos, 

no domingo, dia 26. “Desejo confirmar a minha proximidade com as populações atingidas pelo forte 

http://www.cnbb.org.br/imprensa-1/noticias/16437-cnbb-e-caritas-lancam-campanha-de-apoio-ao-nepal
http://www.cnbb.org.br/imprensa-1/noticias/16437-cnbb-e-caritas-lancam-campanha-de-apoio-ao-nepal
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terremoto no Nepal e que atingiu também os países vizinhos. Rezo pelas vítimas, pelos feridos e por todos os 

que sofrem devido a esta calamidade. Que tenham o apoio da solidariedade fraterna”, disse o papa. 

Em carta dirigida às dioceses paróquias, comunidades, congregações, colégios e todas as pessoas de boa 

vontade, a Presidência da CNBB e o bispo de Santarém (PA) e presidente da Cáritas Brasileira, dom Flávio 

Giovenale, conclamam os brasileiros “para realização de uma grande corrente de oração e coleta de 

solidariedade, em favor do Nepal, no final de semana do dia das mães (09 e 10 de maio), fazendo memória de 

tantas mães, pais e filhos falecidos nesta tragédia”. 

Os recursos arrecadados serão destinados para ações de urgência, disponibilização de itens como água potável, 

alimentos, lonas e tendas, atendimento às necessidades especiais das crianças, mulheres e pessoas com 

deficiências, com apoio posterior na reconstrução das condições de vida da população do Nepal. 

A Cáritas disponibilizou três contas para depósito: 

 

 

 

 

http://www.cnbb.org.br/imprensa-1/noticias/16477-campanha-sos-nepal-arrecada-recursos-para-ajudar-as-vitimas-do-terromoto     

Acessado 7/05/2015 às 15h:59min 

 

 

CARD. SANDRI NO IRAQUE: SILÊNCIO DA COMUNIDADE INTERNACIONAL É 

TRAIÇÃO 
 

Bagdá (RV) – Prossegue no Iraque a visita do Prefeito da Congregação das Igrejas Orientais, Cardeal 

Leonardo Sandri. Na manhã desta segunda-feira (4/05) ele encontrou a comunidade caldeia no Curdistão 

iraquiano, norte do país, em particular os refugiados. Durante a Divina Liturgia na Igreja caldeia de Duhoq, o 

Cardeal destacou a fidelidade das famílias cristãs em meio às provações e perseguições. 

 

O SILÊNCIO DA COMUNIDADE INTERNACIONAL É TRAIÇÃO 

 

Quando o homem deixa de ser fiel ao Deus da aliança – afirma o purpurado na mensagem – acaba por não ser 

fiel nem mesmo à sua própria humanidade e a de seus irmãos e irmãs, com os quais, quem sabe, tenha vivido 

até o dia anterior. Sei que me encontro em meio a pessoas amadas, que mais do que ninguém, sabem o que 

significa aquilo que eu falei, a partir do momento que experimentaram na própria pele a traição dos outros: 

daqueles que atacaram e tomaram suas casas e bens, que profanaram os templos onde se ensina a paz, 

acreditando fazer triunfar uma ideia de violência e de morte, que violentaram e roubaram a juventude das 

Banco do Brasil 

Agência: 3475-4 

Conta Corrente: 31.936-8 

 

Banco Bradesco 
Agência: 0606-8 

Conta Corrente: 71.000-8  

 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 1041 

Conta Corrente: 3573-5 

 Operação: 003 

http://www.cnbb.org.br/imprensa-1/noticias/16477-campanha-sos-nepal-arrecada-recursos-para-ajudar-as-vitimas-do-terromoto
http://www.cnbb.org.br/imprensa-1/noticias/16437-cnbb-e-caritas-lancam-campanha-de-apoio-ao-nepal%20%20acessado%207/05/2015
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crianças e jovens para suas baixas satisfações. Mas traição – sublinhou – é também o silêncio que durou um 

longo tempo da comunidade internacional, o abandono das forças nacionais ou regionais que inicialmente 

haviam oferecido garantias e proteção. 

Colocar-se de joelhos diante dos pobres. 

“Mas em todo este drama – foi a ressalva do Cardeal Sandri 

– não esqueçam de que enquanto o homem mentia e traía, 

Deus permanecia fiel. Se fez próximo, conforme a imagem 

de Cristo seu Filho. A vocês se aplica o que Papa Francisco 

disse há poucos dias a propósito dos pobres, dizendo-me 

para trazer a vocês sua saudação e bênção: ‘como eu 

gostaria que aprendêssemos a nos ajoelhar diante dos 

pobres!’. Nos coloquemos de joelhos diante da vossa 

experiência e dor, diante dos vossos silêncios e do vosso 

suportar, diante dos sequestros e de vossos mortos”. 

Encontro com Presidente iraquiano 

Já ontem, domingo, o Prefeito da Congregação das Igrejas Orientais encontrou o Presidente da República 

Federal do Iraque, Fuad Masum, ocasião em que apresentou a saudação do Papa Francisco e a oração pela paz 

e a reconciliação no país, junto à gratidão pelas obras de socorro e proteção aos sofredores e refugiados. A 

seguir, o Cardeal visitou o Museu Nacional - precioso testemunho que atesta a milenar história do Iraque e o 

suceder de diversas civilizações que deixaram por herança obras artísticas monumentais. 

Na tarde do sábado, o Cardeal ordenou 14 sacerdotes alunos do Pontifício Colégio Urbano, provenientes de 

nove países asiáticos e africanos. (JE) 

http://br.radiovaticana.va/news/2015/05/04/card_sandri_encontra_crist%C3%A3os_no_iraque/1141640 acessado 7/05/2015 às 10h:55min 
 

 

 

 

 

http://br.radiovaticana.va/news/2015/05/04/card_sandri_encontra_crist%C3%A3os_no_iraque/1141640
http://www.cnbb.org.br/imprensa-1/noticias/16437-cnbb-e-caritas-lancam-campanha-de-apoio-ao-nepal%20%20acessado%207/05/2015
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Agenda/Notícias/Eventos 
Cl. Luis Ernesto Ovelar e Cl. Ricardo Hüning 

DO SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO DOS SERVOS DA CARIDADE: 
 

 

 Dia 3 – Missa Vocacional  

Neste domingo às 10h da manhã na Paróquia Santuário Nossa Senhora do Trabalho haverá a missa 

vocacional. 

 

 Dia 10 – Os religiosos farão uma tarde de passeio em comunidade e terá como destino o 

Zoológico de Sapucaia do Sul. 

 

 Dia 12 – Reunião de CPP 

Neste mês por motivos de força maior, reunião do Conselho Pastoral Paroquial foi adiada para a segunda 

terça-feira às 20h no salão paroquial. 

 

 Dia 14 – Retiro Mensal 

A comunidade do Seminário Ibero Americano dos Servos da Caridade realiza uma tarde de reflexão e 

oração em Viamão. 

 

 Dia 15 – Haverá uma confraternização com todos que trabalharam na novena e festa em 

honra a Nossa Senhora do Trabalho, ocorrerá às 20h no salão paroquial. 

 

 Dia 18 – Confraternização 

Terceira segunda-feira do mês - os religiosos de Porto Alegre fazem uma jornada de partilha e convivência 

em Viamão. 

 

 Dia 25 – Avaliação 

Os religiosos do Seminário se reúnem mensalmente, neste dia, para avaliar o andamento formativo e 

planejar melhorias futuras para o bom andamento da comunidade. 
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Pensamento Filosófico 
   Cl. Edelberto Garcete Ramos 

    

QUAL A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM NA FILOSOFIA DE 

SANTO AGOSTINHO? 
 

Texto: Edy Klévia Fraga de Souza1 

 

A grande questão que norteia a Teoria da Iluminação de Santo 

Agostinho, diz respeito a questionar como a mente humana, mutável e infalível, 

poderia atingir a Verdade eterna sob uma certeza infalível, em outras palavras, como o homem pode conhecer 

Deus? Sendo assim, muitos estudiosos se propõem a investigar de que maneira ocorre a cognição do homem 

em relação a Deus. Para entender melhor as questões acerca da Teoria da Iluminação, recorremos à exegese 

agostiniana, bem como à sua Teoria dos Sinais.  

Quando o homem foi criado, Deus lhe imprimiu instantaneamente sua inteligência e capacidade 

racional. Nesse momento, o homem tem acesso a Deus de maneira imediata e silenciosa, pois sua comunicação 

é interior. Dessa forma, o Criador concebe o homem pela Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) e essa mesma 

Trindade se manifestará no homem enquanto princípios norteadores. E assim Deus criou todas as outras coisas 

para usufruto do homem. Deus criou também a mulher a partir da costela de Adão — o primeiro homem — e 

ambos foram colocados no Jardim do Éden. Mas mediante todas as suas criações, Deus criou a árvore do bem 

e do mal e ordenou que dela não comesse o fruto. No entanto, o homem desobedece a lei divina e ao comer 

do fruto, o pecado original se estabelece. A partir de então, o homem será responsável pelos seus atos na terra.  

Não obstante, apesar de sua desobediência o homem continua dotado de alma e, sobretudo, dotado do 

Espírito Santo que naturalmente o induzirá a buscar a Deus, sendo o terceiro elemento da Trindade a própria 

vontade natural do homem de se voltar a Deus. Mas como voltar-se a Deus? Qual é o caminho do retorno e 

como domar os desejos carnais a fim de se alcançar tal objetivo?  

A conversão só poderá ocorrer quando o homem reconhecer de antemão a sua necessidade divina 

e para que essa conversão seja completa, o homem precisa atender e absorver aquilo que o Mestre vos fala 

                                                             
1 Doutoranda em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Doutoranda Sandwich (Bolsista Capes) 
pela UC Chile.  
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em seu interior. Nesse caso, para se entender a “voz” divina, o homem precisará trabalhar não só o seu 

interior, mas também o seu exterior.  

Como recuperar essa intimidade com Deus perdida com o Pecado Original? Entram em cena aqui, os 

aspectos da Linguagem agostiniana, mais especificamente os ‘sinais’ enquanto mecanismos de orientação para 

o conhecimento do todo e, sobretudo, para o conhecimento de Deus. É nesse sentido que o conceito de 

commemorationem agostiniano muito se aproxima da doutrina da reminiscência de Platão, mas se distingue 

dela, principalmente porque Agostinho jamais admitiu o mito da preexistência das almas e ignorou a teoria da 

recordação de coisas conhecidas de uma vida anterior. Nesse caso, a doutrina da iluminação teria substituído 

a reminiscência platônica. No entanto, a commemmoratione é um despertar da memória em nós mesmos, um 

recordar daquilo que já foi ensinado pelo mestre. É nesse ato de recordar que os sinais, elemento constituinte 

da sintaxe e semântica agostiniana, exerce seu papel fundamental como mecanismo de mediação entre o 

homem e seu Mestre. 

Logo, deverá o homem entender o contexto da linguagem externa 

e todas as nuances que a envolvem, a fim de se chegar ao mais puro 

elemento interpretativo das Sagradas Escrituras.  

Agostinho determinou que a Escritura é um conjunto de sinais 

escritos, ou seja, de palavras e sendo ela o livro sagrado que deve ser digno 

de ocupar o espírito, o homem precisa se preparar para conhecer o sentido 

verdadeiro dos livros inspirados. Dessa forma, o discípulo deverá seguir 

as lições de gramática a fim de se capacitar para a leitura do texto bíblico. 

Não obstante, deverá o homem entender o contexto da linguagem externa 

e todas as nuances que a envolvem, a fim de se chegar ao mais puro 

elemento interpretativo das Sagradas Escrituras. Isso significa que a 

ascensão filosófica religiosa reivindica dos interpretes um cultivo 

intelectual de valor elevado. Sendo assim, podemos pensar que a Filosofia dos Sinais de Santo Agostinho, 

funciona como um instrumento para a conversão do homem e, consequentemente, para sua Teoria da 

Iluminação.  

Sobre o tema da linguagem em Santo Agostinho, vale a leitura do De Magistro, bem como a Doutrina 

Cristã e A Trindade.  
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Entrevista 
Ir. Vinicius Mariano Amara e Cl. Renan Rafael Sousa Santos 

 

COM CLÉRIGO ROBERTO DA DIVINA 

PROVIDÊNCIA MEMBRO DA 

CONGREGAÇÃO ORIONITA. 

NOSSA SENHORA 
 

1. Roberto, qual a relação entre São Luís Orione e a devoção à Virgem Maria? 

São Luís Orione desde menino seguindo o exemplo de sua mãe, nutre um carinho muito especial para 

com Nossa Senhora. Na vida de seminário, Maria torna-se a mestra desse aprendiz da caridade e do seu 

serviço ao altar. Diante de qualquer dificuldade, Orione recorre a Mãe do Ressuscitado e pede a ela auxílio 

na caminhada de seguimento a Jesus. Promete a ela que se conseguir vencer a montanha de desafios diante 

de si e chegar ao sacerdócio será um padre dos pobres e para os pobres, e levará a devoção mariana a todos 

os cantos que a Providência o enviar. Hoje o corpo desse Santo da caridade e filho fiel da Santíssima 

Virgem Maria, repousa na Igreja de Nossa Senhora da Guarda, edificação levantada por São Luís Orione 

e um exército de seus seminaristas.  

2. Roberto, você poderia relatar-nos um fato da vida de São Luís Orione em que a presença de 

Nossa Senhora tenha sido marcante? 

No início de suas atividades apostólicas, quando 

ele foi impedido de continuar com o Oratório para os 

meninos, ele colocou sua confiança nas mãos de 

Maria e com o coração repleto de sofrimento 

escreveu-lhe esta linda e marcante carta: “Caríssima 

e veneradíssima Mãe. Ó minha Mãe, que jamais 

abandonaste ninguém, oh! pelo amor de Deus! não 

abandones este (pobre e) último teu filhinho! Não 

posso mais… Salva-me, ó Mãe querida, salva-me com 

meus jovens e com meu Oratório. Fomos caluniados 

e fomos abandonados por todos… Dá-me, já não 

posso mais (ir avante)… Se tu não vens, eu estarei em 

aflição com os meus jovens. Vem, querida Mãe, vem e não tardes! Vem, ó Mãe, vem salvar-nos (a minha 

missão terminou)… Até agora foram os homens que levaram adiante o Oratório, agora as tuas pobres 

crianças encontram-se abandonadas por todos”. (estamos órfãos).  
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3. Particularmente você teve alguma experiência forte de Nossa Senhora? Conte-nos um pouco. 

Maria ao longo da minha caminhada tem sido minha mestra diariamente. É quase impossível viver 

sem a intercessão da Virgem Maria. Minha vocação tem sido sustentada em Cristo por meio do Seio 

Maternal de Nossa Senhora. E Maria na minha história tem sido a Mãe da Providência; no ano de 2008 a 

Virgem Maria foi mestra e minha intercessora quando precisei ir em casa e nada possuía, pois foi a Virgem 

Maria que esteve a frente e conseguiu o que eu necessitava, por meio de duas irmãs religiosas. Maria é 

minha mãe e mestra.  

4. Deixe uma mensagem aos leitores do nosso informativo.   

 

A mensagem para nós Orionitas, a qual estendo aos leitores é esta: “reconhecer no dia a dia que a 

grandeza de Don Orione é parte da grandeza de Maria. Ele é maior do que parece ser porque a 

grandeza de Maria não pode ser medida. A vida dele se tornou símbolo da vida de Maria, os seus 

anseios e alegrias provém de seu profundo amor para com Maria. Don Orione foi enamorado de 

Maria. Um amor filial, desmedido. Ele convida seus filhos espirituais a dar a vida como uma oferta a 

Jesus por meio de Maria”. 

 

 

 
 

Obras guanellianas 
Cl. Benoní Díaz Cáceres 

 

PARÓQUIA “SAN MIGUEL ARCÁNGEL” – ASSUNÇÃO, 

PARAGUAI. 
 

 

 

Olá queridos leitores! 

Nesse mês de maio se completaram os 75 anos da presença guanelliana no Paraguai, e por esse motivo 

conheceremos um pouco da paróquia onde começaram a trabalhar alguns padres Guanellianos. 

A 1º de maio de 1940, chegaram até Assunção, desde Buenos Aires, os sacerdotes, padre ERNESTO 

AGOSTINETTI, padre FRANCISCO PEDRAZZINI e o irmão AGUSTIN ANSELMETTI, que foram 

recebidos pelo padre Bartolomeu Adorno, pároco de São Roque, e estabeleceram-se nessa paróquia, onde 

começaram a atender aos "Canillitas" (crianças e adolescente que trabalhavam vendendo jornais). 
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Em 1939, o padre da paróquia de São José, padre Pucheu com a permissão 

do arcebispo abençoou a primeira pedra do templo que se pensava 

construir em honra de São Miguel.  

A Cúria ofereceu o terreno que havia sido doado por Don Toribio Vargas 

para os padres Franciscanos, mas eles não aceitaram. Foi então que o 

Arcebispo Aníbal Mena Porta exortou ao padre Ernesto Agostinetti que 

se fizesse encarregado desse terreno, em 1942.  

A 15 de agosto de 1942, por decreto do arcebispo foi criada a Paróquia de 

São Miguel Arcanjo, e a terra foi doada pela Cúria para a Obra Dom 

Guanella. 

Desde maio de 1942, se começou a rezar a missa os domingos. A paróquia 

fica no bairro “Ciudad Nueva” de Assunção, construída com o apoio e 

sacrifício generoso dos paroquianos. 

 Até a próxima. Deus abençoe a todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


