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  Carta do Formador 

 

Pe. TiagoBoufleur 

“Põe teu dedo aqui...” 

O evangelista João narra a conhecidíssima aparição de Cristo ressuscitado aos onze 

apóstolos onde dá ao apóstolo Tomé, até então incrédulo, a possibilidade, e porque não dizer 

também, o privilégio de tocar-lhe o lado transpassado pela lança. O lado do Senhor ferido pela 

lança do soldado remete ao seu Sagrado Coração e a cena joga luz sobre a motivação principal do 

sacrifício de Jesus que é o amor. Portanto, Jesus ao convidar o apóstolo Tomé a tocar o seu lado 

aberto, lhe dá a oportunidade de pôr seu dedo nesse eloquente e místico símbolo do amor extremo 

de Deus pelos homens, manifestado e comprovado no sacrifício de Jesus no calvário. 

Também a nós o Senhor deseja conceder tal privilégio, o de espiritualmente pôr o dedo no 

seu lado aberto, a fim de que o possamos conhecer intimamente e com ele entrar numa mais 

perfeita comunhão. Eis que, em primeiro lugar, 

isso se torna realidade de modo especial na 

experiência de oração, quando entrando num 

íntimo diálogo com ele, nós lhe abrimos os 

segredos do nosso coração e ele nos abre o 

tesouro do seu amor e da sua graça. Assim o 

cristão é levado a se habituar cada vez mais a 

rezar com o coração, lugar da intimidade e 

fazer com que o amor, fruto do Espírito Santo, 

torne-se o motor e a alma da oração, de modo 

que mesmo em tempos de secura e aridez na 

vida espiritual, ele persevere, impulsionado por esse mesmo amor. Tocar espiritualmente o lado 

aberto de Cristo, é fazer experiência do amor com o qual somos por ele pessoalmente amados e 

compreender qual foi o preço da nossa salvação.   

Mas, outro modo indicado pelo Senhor, por meio do qual podemos tocar suas chagas, é no serviço 

concreto aos irmãos em situação de necessidade, os pobres, os aflitos, os doentes, enfim todos os 

que sofrem, pois Jesus ao concluir a descrição do juízo final, declara que “todas as vezes que 

fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes” (Mt 25, 

40). Servindo os irmãos que sofrem nos é concedida a graça de colocar nossas mãos nas chagas 

do corpo místico de Cristo. A Jesus mesmo, que prolonga seu sofrimento no sofrimento de tantos 

irmãos e irmãs que no mundo de hoje padecem, é que nós servimos quando praticamos as obras 

de misericórdia. São Luis Guanella, com palavras comoventes comenta essa realidade na sua obra 

intitulada Andiamo al monte dela felicità: “Se visses Jesus menino tremendo de frio, o socorrerias, 
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não é verdade? Se visses Jesus coberto de suor e exausto pelo cansaço, o receberias de bom 

grado em casa. E vendo Jesus subir o calvário ensanguentado, oh como se consolaria o teu espírito 

por podê-lo ajudar! Então lembra que o Senhor disse: todo aquele bem que fizestes ao menor dos 

homens é como se o tivésseis feito a mim” (Opera Omnia, vol. III, pág. 204).  

No passado mês de junho celebramos o Sagrado Coração de Jesus e nesse dia, nós Servos 

da caridade, renovamos por devoção os nossos votos. Seguindo o desejo do fundador, temos 

especial estima pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus, porque por vocação nos sentimos 

atraídos pelo seu amor. É preciso que nos lembremos de que oração e caridade são duas faces da 

mesma moeda, ambas tornam-se expressão de uma autêntica devoção ao Sagrado Coração de 

Jesus. 

 

 

Pensamento Guanelliano  

Cl. Ricardo Hüning 

 

Caros leitores, chegamos ao mês de junho, mês de tamanha 

importância para a Igreja e para a Família Guanelliana, pois 

celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus, principal 

padroeiro da congregação.  

Nesse clima festivo, vamos voltar um pouco na história para 

descobrir como surgiu essa devoção na Igreja. Na Idade Média, o Sagrado Coração, já era 

considerado modelo de amor, paciente por nossos pecados. No século XVII, essa devoção já havia 

se expandido na Igreja, e em 1670, São João Eudes a introduziu pela primeira vez como festa 

pública. Em 1673, o próprio Cristo apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e pediu que ela 

divulgasse a devoção a seu Sagrado Coração. Em 1856, Pio IX estendeu sua festa a toda a Igreja. 

Em 1899, Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Sua festa é comemorada 

na primeira sexta-feira após a festa de Corpus Christi, e todo o mês de junho é dedicado ao Sagrado 

Coração. 

Na congregação dos Servos da Caridade, o Sagrado Coração de Jesus, é padroeiro principal 

desde as origens do Instituto. No Coração de Jesus transpassado pela lança, encontramos o 

princípio do amor; o grande Amor de Deus por nós, como nos diz  São Luis Guanella “... uma 

palavra e um olhar de Jesus bastam para atrair a si por amor... Deixa-te atrair pela força do seu 

amor, e, entretanto, alegre-se o teu espírito em repetir-lhe com muito afeto: ‘Doce Coração do meu 

Jesus, faz que eu te ame cada vez mais’. E ao dizê-lo pulse o teu coração tão amorosamente”. 

(GUANELLA, p. 168-169) 
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     Obras guanellianas 

Que possamos dizer, assim como São LuisGuanella, ou então, como o salmista: “De ti 

procede o rio que vem trazer alegria à Cidade de Deus (Sl 45,5), para que entre vozes de júbilo e 

contentamento (Sl 41,5) possamos cantar hinos de louvor ao vosso nome, sabendo por experiência 

que em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz (Sl 35,10). 

GUANELLA, L. No mês do fervor. Trad. de: Pe. Alírio J. Anguebem. 
http://www.catequisar.com.br/texto/materia/celebracoes/sagrado/08.htm, acessado em 19/6/2016 às 18:35. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cl. Saúl Bernabé Morales e Cl. Arturo Aquino 

 

Santa Fe, Argentina (1939) 

 

Olá queridos amigos, seguimos nossa jornada nas casas guanellianas, presentes na 

Argentina. Nesta edição, apresentamos a comunidade de Santa Fé e desejamos uma boa viagem 

pela leitura sobre esta obra. 

 

Os servos da caridade chegaram em Santa Fe em 29 de dezembro de 1939, convidados 

pelo Arcebispo Monseñor Fasolino e pelas autoridades do governo da Província, para se 

responsabilizarem pela Direção do Reformatório de Menores, situado no bairro Las Flores, e 

também da Paróquia Nossa Senhora do Trânsito, no bairro Piquete em cuja jurisdição se 

encontrava o Reformatório. Eles assumem o Instituto com 

suas 140 crianças, que têm acesso à escola primária e, em 

1º de Janeiro, a paróquia. Em 1944, os Servos da caridade 

deixaram a direção do Reformatório. Ficaram então 

responsáveis pela Paróquia Nossa Senhora do Trânsito e 

pelas capelas do Hospital Psiquiátrico e da Prisão dos 

Condenados que o próprio Arcebispo solicitou que eles 

aceitassem em 1943. Em 1947, foi abençoada pelo 

Monsenhor Fasolino, a pedra angular do asilo Don Luís 

Guanella para idosos desamparados, a ser construído em 

um terreno adjacente à igreja. No ano de 1954 se reinicia o 

trabalho no asilo e no ano seguinte, Monsenhor Zía, abençoa 

as instalações já concluídas.  

 

Os Padres Busnelli, Altoniol e Zanella são especialmente lembrados, juntamente com os 

irmãos Cazzaniga, Ledesma e Molina. Em 1977, surge um novo e moderno pavilhão no lar para 

idosos. Hoje, Santa Fé nos oferece um panorama diferente, mas não muito distante do espírito 

guanelliano. Com o mesmo calor de antes, no Lar de Idosos são assistidos 26 vovôs com serviços 



 

 

 

5 

      Santos da Caridade 

de enfermagem, fisioterapia, nutrição, cabeleireiros e podologia, todos exercidos pelos alunos 

'internos' de universidades e faculdades regionais. O médico faz uma visita uma vez por semana. 

Um grupo de colaboradores celebra e anima seus aniversários todos os meses. É notável a 

participação da Comunidade no contato direto com os avós e nos cuidados com as pessoas que 

vivem nas ruas, no mais puro estilo guanelliano.  

 

Na Paróquia, Nossa Senhora do Trânsito continua sendo muito reconhecida e conta com a 

generosa ajuda dos paroquianos. Além da catequese (três fases), há grupos de homens e mulheres 

que recebem formação cristã permanente, com um retiro uma vez por ano; há grupos de jovens, a 

'Legião de Maria' e 'Caritas' para atender aos mais necessitados no bairro. 

 

 

 

   

 

 
 

Cl. Renan R. S. Santos 
 

 

São Camilo de Léllis 

 

Leiamos sobre um homem que percebeu que a cura do físico começa pela cura da alma, a 

saber, Camilo de Léllis; natural de Bucchianico, nasceu aos 25 de maio de 1550 em Nápoles, na 

Itália. Foi criado praticamente por sua mãe, pois seu pai, como militar, muito combateu na guerra 

da Espanha.  

Com poucos anos de vida se viciou no jogo das cartas, o que agravou-se a partir da morte 

da mãe.Com isso, aos 13 anos, acompanha seu pai, se alistando no serviço militar em Veneza. 

Contudo, seu pai falece nas estradas da Itália.  

A ausência de seus pais precocemente não foi a 

única dor de Camilo. Enveredou para os prazeres 

mundanos, já cultivados precocemente pela jogatina, 

tendo, assim uma vida muito desregrada. Dispensado do 

exército, devido a uma ferida no pé direito, sofre diante da 

falta de condições financeiras e de saúde. Pede auxílio no 

Hospital São Tiago, em Roma, em troca, se oferece para 

trabalhar de servente e de enfermeiro.  
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No ano de 1573, quase restabelecido economicamente, mais uma vez rende-se aos 

prazeres mundanos e atira-se aos jogos. Com a perda de tudo, fica reduzido à miséria. Depois de 

muito perambular, consegue abrigo no convento dos Capuchinhos em Veneza, momento em que 

lembra de um voto, que fizera no passado de tornar-se religioso e aí converte-se realmente. 

Regressa a Roma, ao hospital São Tiago, agora como Superior da casa, e lá comprova como é 

ineficaz o tratamento aos doentes. É quando lhe ocorre, que seria necessário constituir uma 

companhia de homens de bem que se consagrassem pela causa dos doentes.  

Em 21 de setembro de 1591,o papa Gregório XIV eleva a Congregação de Camilo a Ordem 

Religiosa. Na Hungria, durante a guerra os Camilianos trabalharam como primeira unidade médica 

de campo, cuidando dos feridos. Não bastou a Camilo tomar consigo apenas bons enfermeiros e 

até médicos, os doentes careciam também de assistência religiosa. Porém, ficou muito doente e 

renunciou ao cargo de Superior Geral em 1607. Enfraquecido pelas doenças e fragilidades que 

atacavam seu corpo, a 14 de julho de 1614, morre em Roma. Enquanto, pois preparavam o corpo 

de Camilo para o funeral, os médicos perceberam que a chaga que surgira anos atrás no seu pé 

direito havia desaparecido. 

No dia 29 de junho de 1746, o papa Bento XIV canoniza Camilo de Léllis. Sendo declarado, 

então pelo papa Leão XIII, protetor de todos os enfermos e hospitais em 1886. 

 

Espaço catequético 

 

Diovane Sulzbacher Zwirtes e Cl. Luis Alberto Coronel 

 

 

 Caro leitores! No informativo deste mês de julho, apresentamos o significado (na oração) do 

credo niceno-constantinopolitano de: “Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica”. 

 

Creio na igreja, uma, santa, católica e apostólica 

 

A igreja por meio do Espírito Santo se manifestou publicamente diante da multidão e 

começou a difusão do Evangelho com a pregação dos apóstolos. (767 CIC). 

O fato de crê na igreja implica seguir os ensinamentos de Jesus que, “orando pelo seu povo 

para que sejam um, assim como Ele é um com o Pai” (João 17,21), isto é, a unidade da igreja. É 

uma por que tem como origem e modelo a unidade na Trindade das pessoas de um só Deus, que 

é Pai, Filho e Espírito Santo. 

A igreja é santa por que Deus santíssimo é o seu autor e Cristo entregou-se por ela para 

santificá-la. Nela se encontra a plenitude os meios da salvação. 

https://www.google.com.br/search?q=niceno-constantinopolitano&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjg966NpbXNAhXEgJAKHYHTBAwQvwUIGygA
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Católica porque ela é universal e por que nela está presente Cristo, como diz Santo Inácio 

de Antioquia: onde está Cristo Jesus, está a igreja Católica. 

Tem por missão a igreja, anunciar e instaurar entre os povos o reino de Deus inaugurado 

por Jesus Cristo, e manifestada como mistério de salvação mediante a efusão do Espírito Santo no 

dia de pentecostes e estando edificada sobre o alicerce dos Apóstolos. 

A igreja designa o povo que Deus convoca e reúne de todos os cantos da terra, para construir 

a assembleia dos que, pela Fé e pelo batismo, se tornam filhos de Deus, membros de Cristo e 

templos do Espírito Santo. Foi preparada na antiga aliança com a eleição de Israel e fundada pelas 

palavras e ações de Jesus Cristo, e realizada mediante sua morte redentora e a sua ressurreição.  

 

 

 

 

 

                                       Voz da Igreja 
 

Ir. Vinicius Mariano 

 

 

Transição da memória litúrgica de Santa Maria Madalena para festa litúrgica 
 

No contexto do Ano Santo da Misericórdia, a Congregação para o Culto Divino e a 

Disciplina dos Sacramentos, promulgou no prot. N 275/16 um decreto em que o Santo Padre o 

Papa Francisco eleva ao grau de festa o dia da memória de Santa Maria Madalena, celebrada em 

22 de julho. Esta decisão do Papa partiu de uma bela reflexão sobre a importância e a dignidade 

da mulher nos tempos atuais. Na ótica do evangelho Maria Madalena demonstrou muito amor para 

com Jesus e foi muito amada por Ele.  

A respeito da festividade litúrgica, de acordo com o decreto acima mencionado, é 

importante destacar que: o dia de Santa Maria Madalena permanece o mesmo que está no 

Calendário Romano (dia 22 de julho); permanecem os mesmos textos que devem ser usados na 

missa e na liturgia das horas.  

Santa Maria Madalena, representa para a Igreja um exemplo de intimidade com o rosto 

misericordioso de Cristo, ela que fez a grande experiência de encontrar o amado de sua alma, 

interceda por todos os cristãos e de modo particular, por todos aqueles que ainda não 

experimentaram o amor de Jesus em suas vidas.  
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                                                     Entrevista 
 
 

Cl. Edelberto Garcete e Cl. Marcio Fachin  

 
 

 

Queridos leitores, temos a grande alegria de entrevistar os Clérigos Eli Marcel e Rudinei Orlandi 

que se preparam para os votos perpétuos e diaconato na congregação dos Servos da Caridade.  
 
 

Eli Marcel SdC 
 
- Fale-nos da sua experiência de três anos e meio de teólogo 
 

A Colômbia é um país incrível. Me sinto totalmente adaptado 

e inculturado. Sempre fui muito bem acolhido aqui, especialmente 

por ser brasileiro. O povo daqui ama o Brasil. Nesses três anos e 

meio pude aprender bastante com as pessoas, com a comunidade 

religiosa, com a teologia, viver alegrias e dores e muito mais. 

No âmbito pastoral, em 2013 e 2014 trabalhei na paróquia 

São Rafael Arcanjo, acompanhando coroinhas, infância missionaria 

e grupo de jovens. No ano de 2015 estive em outra paróquia, São 

Pedro de Alcântara, novamente com grupo juvenil e também com 

os jovens que se preparavam para a crisma. Esse ano de 2016 

estou ajudando na Pastoral Vocacional, animando os jovens que 

tem alguma inquietação a vida religiosa e sacerdotal. 

No âmbito acadêmico, estudei os primeiros dois anos na Universidade Pontifícia Bolivariana. 

No ano de 2015 mudamos para a Universidade Santo Tomás. A teologia é apaixonante, mas por 

outro lado comprometedora. “A quem muito foi dado, muito será pedido” (Lc 12, 48). 

Além dessas experiências acompanhei por um ano e meio o Movimento Laical Guanelliano, 

participei de missões (de semana santa e de novena de natal) em diferentes estados do país, 

conheci lugares muito bonitos entre outras coisas. A experiência até aqui foi espetacular. 

 
- Qual é a preparação para os votos perpétuos e diaconato? 
 

A formação tem como prioridade mostrar a importância de entregar a vida totalmente a Deus, 

a Igreja e a Congregação dos Servos da Caridade, através dos votos perpétuos e também, a 

necessidade da humildade e do serviço para a ordenação diaconal. 

Como subsídios, utilizamos especialmente a “Ratio Formacionis” (manual próprio da Congregação 

para a formação), a Sagrada Escritura, o Direito Canônico, entre outros meios. Esse é um tempo 

forte de formação e principalmente, de oração, que se assemelha a um novo noviciado. É um 

chamado a refletir profundamente sobre a missão que Deus nos está confiando, é colocar-se nas 
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suas mãos e confiar em sua palavra. Os votos perpétuos serão no dia 13 de agosto e a ordenação 

diaconal no dia seguinte, aqui em Bogotá (COL). Todos estão convidados e os que não possam 

estar presentes fisicamente, pedimos que rezem por nós. 

 

- Gostaria de deixar uma mensagem para todos os jovens? 
 

O jovem ou a jovem que sente uma inquietação a vida religiosa ou sacerdotal não tem que 

ter medo de arriscar, de nadar contra a corrente. O mundo oferece muitas opções, muitas maneiras 

de: TER, PODER e PRAZER. Mas, o primeiro que o jovem deve pensar é em SER, pensar na 

vocação. Como diz o ditado: “Vocação acertada futuro feliz, vocação errada se quebra o nariz”. 

Como nos ensinou Jesus: “Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas 

vos serão acrescentadas” (Mt 6, 33). Não tenham medo de dar esse passo para conhecer, para 

saber o que Deus quer de ti. Deus abençoe a todos. 

 

Clr. Rudinei Orlandi-SdC 
 
- Fale-nos de sua experiência dos três anos e meio de 
teólogo.  
 

Os estudos de teologia foram uma experiência muito 

especial e gratificante. Através dela é que fui entrando em 

contato mais a fundo com a nossa fé, e assim aprendendo seus 

fundamentos, para poder praticá-la e vivê-la melhor. Na família e 

na igreja aprendemos muito sobre nossa fé, porém com os 

estudos de teologia podemos fortalecê-la muito mais, para 

depois compartilhar com os outros.  

O mundo nos exige dar razões de nossa fé, por isso que 

precisamos conhecê-la mais a fundo. Porém, não se trata de 

conhecer para melhorar o discurso, senão para dar testemunho 

dela com a vida. Estou plenamente de concorde de que um gesto 

diz e marcam mais, que mil palavras, por isso precisamos 

conhecer mais para dar um testemunho com mais crédito.  

Todas as formas de vida e em todas suas etapas, apresentam suas dificuldades que 

precisamos superar para poder avançar. E isso não é diferente nem na teologia nem na vida 

religiosa. No final vemos que as dificuldades nos fazem mais fortes e capazes de superar as outras 

que virão, que podem ser ainda maiores. O problema da vida humana não é ter ou não dificuldades, 

senão que, o que fazer com elas, como enfrentá-las e como superá-las. Aí entra um aspecto 

supremamente importante na vida de todo cristão, mas sobretudo na vida do religioso, que é a 

oração.  

Lutar contra as dificuldades sem oração é lutar contra uma força imensamente maior que 

nós mesmos, contando somente com nossas poucas e frágeis forças. Mas a oração não é somente 

para superar dificuldades, é principalmente para o íntimo contato com Deus, para escutá-lo, e atuar 

segundo o que Ele quer, e não segundo nossa vontade. É pela oração que trazemos tudo o que 

aprendemos na academia teológica, pensamentos, conceitos, teorias... para o coração, isto é, 
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damos vida e sentido a eles. Do contrário não sairão da esfera do conceito e não nos transformará 

em nada e o nosso testemunho será um ato falho.  

 
- Gostaria de deixar uma mensagem para os jovens? 
 

Claro que sim. Caro jovem, por mais que pareça atrasado ou antinatural seguir a Cristo, 

creia-me que só Ele é quem realmente tem o melhor plano para cada um de nós. A única forma de 

ser realmente feliz, de chegar a plena realização como pessoa é seguindo os planos de Deus. Isso 

não quer dizer que tenha que ser necessariamente religioso(a) ou sacerdote, mas que temos que  

escutá-lo e seguí-lo na forma de vida que ele nos chama; porque aí estará nossa felicidade. Por 

isso os convido a escutar seu chamado, discernir com cuidado através do silencio e da oração para 

somente depois atuar. Ele os mostrará o caminho e os dará as forças necessárias para percorrê-

lo. Não tenhais medo porque em Cristo encontrarão a felicidade que buscam.  

 
  

 

  Pensamento Filosófico 
    Cl. Luis Ovelar Ruiz Dias e Cl. Adriel Wilson 

 

Ética da Responsabilidade 

 Amigos leitores de nosso informativo, nesta edição estudaremos a Ética da 

Responsabilidade, proposta pelo filósofo Hans Jonas. Hans Jonas propõe um novo imperativo, 

voltado para um agir coletivo, como um bem público, para proporcionar um diálogo crítico e 

reflexivo. Mas, segundo Jonas, na atualidade é necessária uma nova ética para o futuro do ser 

humano e para uma vida ecológica equilibrada.  De fato, percebe-se que o avanço da tecnologia 

moderna ajuda a desenvolver a vida das pessoas, mas com esses avanços tecnológicos surgem 

também muitos problemas ambientais que já são conhecidos na atualidade. Com isso, sempre 

surge no pensamento humano uma possível solução e uma tentativa de resolver estas questões 

ambientais que vão se agravando cada vez mais.  

  Segundo Hans Jonas, as ciências 

tecnológicas ocasionam certa ameaça ao homem, levando 

a ele a um sentimento de compulsão desenfreada pela 

utilização de tais objetos tecnológicos que prejudicam a 

natureza. Assim, percebe-se que no pensamento de Jonas, 

o homem tem uma ansiedade pelo domínio e utilização da 

tecnologia, levando-o a uma ânsia desenfreada, o que 

causa desequilíbrios ambientais. Procurando uma solução 

para esta problemática, Jonas propõe um imperativo ético, 

que consiste em encorajar o homem a uma 

responsabilidade de conservação, preservação e 
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impedimento; desta forma, as ações do homem não se tornarão no futuro um mal para ele e para 

o meio ambiente. Com isto, não nega o uso das ciências tecnológicas, mas, propõe um modelo 

ético que leve em consideração a responsabilidade de se tornarem efetivos os inventos 

tecnológicos, ou seja, um progresso científico e a evolução humana com responsabilidade, 

pensando sempre no futuro. Assim, Jonas indica fundar um novo imperativo ético, baseado na 

responsabilidade do ser humano com o meio ambiente, criando novas respostas para as 

problemáticas surgidas aos novos tempos.De fato, percebe-se que existe uma necessidade de 

mudança, para se pensar em uma sobrevivência do planeta.  Na perspectiva principal de Jonas, 

afirma-se que é preciso fazer o bem pelo próprio bem, contido em sua essência e não por uma 

norma ou por uma obrigação. Em outras palavras, o bem pelo bem, com uma finalidade em si 

mesmo.  Porém, Jonas procura não só o bem humano, mas também o bem da natureza. 

 

  Assim, a responsabilidade não se torna um dever do homem, mas ela surgirá no 

homem pela vontade daquele bem. Segundo Jonas, tal dever de responsabilidade nascerá da 

simples idéia de bem, contida na coisa e só a partir de então, fará recurso a vontade para sua 

realização ou não, entretanto, não seria a vontade um indicador de responsabilidade, mas apenas 

um indicador de dever.  Ou seja, a responsabilidade, existirá independentemente da vontade do 

ser, mas, no momento de possuir adesão de vontade daquele bem, nascerá também um dever 

relacionado à sua efetivação. O aspecto de futuro, por sua vez, se perfaz na necessidade de 

garantir que em momento posterior, outra geração também tenha a oportunidade de ter 

responsabilidade, ou seja, garantir que as futuras gerações tenham o mesmo ambiente , as 

mesmas possibilidades e oportunidades que as permitam também pensarem em seus futuros, trata-

se assim, de um aspecto social que se fundamenta na renúncia das gerações atuais em prol das 

futuras. 

JONAS Hans. O principio responsabilidade. Trad. Marijane Lisboa e Luiza Barros Montes. São Paulo: Contraponto Editora, 2006  
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Agenda, Notícias e Eventos 

Cl. Rafael Messias Moura 

ACONTECEU 

5 de junho - Os junioristas filósofos participaram da III Copa Kleber, organizado pelo CLJ da 

Paróquia Santa Maria Goretti. Os religiosos conquistaram o 
Vice – Campeonato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10 e 11 de junho - Participamos da Festa do Patronato Santo Antônio (Obra Guanelliana), 

em Carazinho/RS. 

 

18 de junho - Estivemos presentes na 

Festa de São João do grupo de adolescentes 
ONDA da Paróquia Nossa Senhora do 
Trabalho em Porto Alegre. 

20 de junho - Passeio comunitário 
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28 de junho - foi celebrada a renovação dos votos religiosos dos junioristas estudantes de 

filosofia. A celebração Eucarística foi realizada na Paróquia Nossa Senhora do Trabalho e presidida 
pelo Pe. Mauro Vogt, Provincial da Província Santa Cruz.  

 

 

29 de junho - Confraternização e 

despedida da professora de italiano 
Diletta Bandera, que está retornando à 
Itália.  
 

 

 

 

 

 

AGENDA 

4 de julho - Início das férias de inverno na Prontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul. 

6 de julho - Confissões com Pe. Werner. 

12 e 13 de julho - Passeio anual dos religiosos do Seminário Filosófico Ibero-americano. 

20 de julho - Confissões com Pe. Anthony. 
 


