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Carta do Formador 

Pe. TiagoBoufleur 

 

Quando o olhar de Jesus converte... 
 

ueridos leitores do Effatá! 

Desde o último dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, estamos vivendo o 

jubileu extraordinário da misericórdia. Dos dias 26 de janeiro a 01 de fevereiro, nós do Seminário Filosófico 

Latino Americano, estivemos participando do retiro anual da família guanelliana em Canela/RS, cujo tema 

foi justamente “o ano da misericórdia” e pudemos penetrar melhor no sentido desse jubileu e 

compreender o quanto ele é para toda a Igreja, e para cada fiel, um tempo especial de graça e de 

conversão. Um dos mais importantes símbolos do jubileu da misericórdia é a Porta Santa, que evoca Cristo 

porta do rebanho (cf. Jo 10,7) e o ato de fé de passar pela porta santa representa o nosso compromisso em 

buscar ao longo desse ano uma verdadeira conversão de vida, passar a uma nova vida em Cristo Jesus.  

A respeito disso sempre me chamou atenção a experiência do olhar misericordioso de Jesus, cuja 

força de atração e poder é grande ao ponto de virar vidas do avesso, no sentido de transformá-las, de fazer 

nascer homens e mulheres novos segundo o Evangelho. No Novo Testamento são retratadas algumas 

dessas experiências, como é o caso daquele chefe dos coletores de impostos chamado Zaqueu, que 

subindo num sicômoro para ver Jesus passar, foi capturado pelo seu olhar misericordioso e escutou o 

mestre dizer-lhe algo que nunca poderia esperar: “Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique 

hoje em tua casa” (Lc 19, 5). A partir daquele dia Zaqueu nunca mais foi o mesmo 

homem, porque foi alcançado pela misericórdia que o salvou. 

Também o publicano Mateus, que talvez nunca poderia 

pensar em ser beneficiado pela misericórdia de Deus, 

foi encontrado pelo olhar de Jesus enquanto estava 

sentado no posto de coleta dos impostos. Nesse dia 

compreendeu que poderia ser perdoado e iniciar 

uma nova vida seguindo os passos do Mestre. A 

mesma experiência fez a mulher adúltera ao receber 

a atenção do Senhor, sentir-se amada por ele e escutá-

lo proferir a sentença de misericórdia: “nem eu te 

condeno, vai e não tornes a pecar” (Jo 8, 11).  

Agora emblemático foi o episódio da negação de Pedro. Após Pedro ter negado o Senhor, diz o 

Evangelho: “voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra do Senhor: ‘hoje 

antes que o galo cante, tu me negarás três vezes’. Saiu dali e chorou amargamente” (Lc 22, 61-62). O 

“choro amargo” do apóstolo retrata toda a seriedade do seu arrependimento, e temos motivos para crer 

que esse arrependimento nasceu da experiência do olhar misericordioso do Senhor sobre ele. Imaginemos 
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esse olhar... Um olhar que certamente não exprimia feições de severidade ou condenação, mas 

comunicava todo o amor de misericórdia do Senhor para com o Apóstolo que caiu em tão grave traição. 

Um amor cuja força é tão humana, mas ao mesmo tempo tão divina e sobrenatural que recria a vida de 

quem dele fez experiência. Eis que diante do seu gesto de traição, Pedro foi convertido pela força do olhar 

amoroso do Senhor.      

Jesus é o rosto da misericórdia do Pai, nele tornou-se visível o Pai que é “rico em misericórdia” (Ef 

2,4). Ela, uma vez que nos alcança e irrompe em nossa vida converte e transforma. Eis então que o jubileu 

da misericórdia é sobretudo um tempo oportuno para a conversão de vida e seria um tremendo erro e 

engano, servir-nos do pretexto da misericórdia de Deus para permanecer no pecado, ou um álibi usado 

para não mudar de vida pensado que “tudo está bem porque no final tem a misericórdia de Deus que 

salva! ” Podemos também correr o risco de viver esse ano da misericórdia num sentimentalismo estéril e 

vazio que não leva a nada e a lugar nenhum. Guardemo-nos disso, porque a autêntica experiência da 

misericórdia de Deus converte e transforma a vida. Que esse ano da misericórdia seja para cada um de nós 

oportunidade para renovarmos a experiência do contato com a misericórdia do Senhor. Bom jubileu da 

misericórdia a todos! 

Padre Tiago Boufleur 

 

 

 

 

Pensamento Guanelliano  

Diovane Sulzbacher Zwirtes 

 

 

 

 

aros leitores do nosso informativo Efatá! Para estes meses de março e abril, deixo-vos um 

pensamento a ser refletido de São Luiz Guanella à São José. 

Dirijamo-nos com santa confiança ao glorioso São José. Apresentamos a ele as nossas 

necessidades espirituais e temporais. 

A devoção a São José na Família Guanelliana tem raízes profundas. Nasceu e desenvolveu-se em 

São Luís Guanella já durante a sua infância, tornando-se “fermento” junto à sua Obra. 

São Luiz Guanella não se esquecia de extrair a si a proteção de São José sobre suas obras. A grande 

e importante missão que Deus confiou a São José pode conferir sua extraordinária virtude e santidade. 

Deus confere as graças e privilégios à medida da dignidade e da elevação do estado a que destina o 
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indivíduo. O evangelho define em três palavras: “José era justo”. José é inferior em santidade a Maria, e é 

santo infinitamente inferior à santidade por essência, Jesus Cristo, o santo dos santos; mas José foi 

escolhido pelo Pai eterno para ser o chefe da Sagrada Família. 

Oração a São Luis Guanella : 

Ó São Luis Guanella, apóstolo da Caridade que no mundo cheio de ódio e egoísmo espalhastes os 

tesouros do vosso coração socorrendo os pobres e os míseros, por vós tão amados, obtende-nos da 

bondade do Senhor, a graça de conservar e aumentar em nós, o amor para com Deus e para com o 

próximo, alcançai-nos de modo particular as graças que agora vos imploramos e a perseverança final. 

Amém. 

 

São José e Don Guanella (Editada pela Província Santa Cruz da congregação Servos da Caridade – Obra Don Guanella), p. 13  

 

 
 
 

  

Espaço catequético 

 

Cl. Saúl Morales H. e Cl. Rafael Messias 

Caros leitores do nosso informativo, estamos em plena Quaresma. O tempo propício que a nossa 

Santa Igreja nos proporciona em favor da nossa conversão. O caminho espiritual que é preciso fazer para 

chegar à verdadeira conversão tem um ponto central indiscutível e sem o qual é impossível chegar ao céu. 

Este ponto é a entrega voluntaria de Jesus Cristo na Cruz, o Sacrifício da sua vida para pagar com Sangue o 

preço da nossa redenção. Para contribuir com a reflexão da nossa caminhada quaresmal nesta perspectiva 

responderemos a pergunta:  

Porque teve Jesus de nos redimir justamente na cruz? 

Começando com a orientação do Catecismo Jovem, encontramos a contextualização do fato da 

cruz: “Deus não nos podia ter demonstrado o Seu amor de forma mais eficaz que Se deixar pregar na cruz 

na pessoa do Seu Filho, a cruz era a forma de execução mais vergonhosa e severa da Antiguidade; a título 

de exemplo, os cidadãos romanos, independentemente da gravidade da culpa, nunca deviam ser 

crucificados. Portanto, Deus entrou no sofrimento mais abissal da humanidade; desde então, ninguém 

mais pode dizer: ‘Deus não sabe o que sofro’.” 
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Que Jesus tenha sido crucificado mostra a sua total obediência e abandono. É a consumação do 

“amor até o fim” (Jo 13, 1) a oferenda da sua vida na cruz é a revelação máxima do amor de Deus para 

conosco. A consumação da redenção acontece no madeiro da cruz, onde o Cristo que   “veio dar a sua vida 

em resgate por muitos” (Mt 20,28), nos liberta da vida de pecado. Ele foi obediente por amor ao Pai, “até a 

morte de cruz” (Fl2,8) 

O Sacrifício único de Jesus na cruz é a realização e superação de todos os sacrifícios, ele é redenção, 

reparação, expiação e satisfação. Ele o realizou na cruz, “ pela sua santíssima Paixão no madeiro da cruz 

mereceu-nos a justificação”(DS 1529”). E a Igreja venera a Cruz cantando: “O crux, ave, spesunica – Salve, ó 

Cruz, única esperança”. ( 946. Hino “Vexilla Regis) 

Deus estende as Suas mãos na cruz para abraçar os mais extremos confins 
do Universo.  

São Cirilo de Jerusalém 

 

 

 

 

 Voz da Igreja 
 

Cl. Benoní Diaz Cáceres e Cl. Marcio A. Fachin 

 
 

migos leitores gostariamos de destacar o artigo de Dom Rodolfo Luis Weber a respeito da Campanha 

da Fraternidade Ecumênica. 
 

Eu cuido, tu cuidas, eles cuidam da Casa Comum 

O objetivo geral da campanha é: Assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e 

empenharmo-nos, à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e 

o futuro de nossa Casa Comum. 

Esta é a quarta Campanha da Fraternidade Ecumênica, sendo que as outras aconteceram nos anos 

de 2000, 2005 e 2010. Ela é coordenada e realizada pelo CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs – 
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composto pelas seguintes Igrejas: Católica Apostólica Romana, Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, 

Episcopal Anglicana do Brasil, Presbiteriana Unida do Brasil, Sirian Ortodoxa de Antioquia. 

Considerando que a terra é casa comum de todos os povos e continentes, esta Campanha está 

sendo realizada com a Igreja Católica da Alemanha, através da Misereor. A Miserior é uma organização dos 

bispos católicos alemães, que desde 1958, colabora com projetos sociais de países mais pobres. 

O objetivo principal é contribuir para que seja assegurado o direito essencial de todos ao 

saneamento básico. A urgência do tema envolve a todas as pessoas individualmente, as Igrejas e as 

estruturas públicas. 

A fé leva às obras e ao compromisso. A Campanha da Fraternidade Ecumênica é realizada à luz da 

fé. Por isso, rezamos o tema com a oração: Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o 

nosso planeta, morada de todas as espécies e povos. Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade 

ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo, para todos. No 

seguimento de Jesus, com a Alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém! 

 

Dom Rodolfo Luis Weber 

Arcebispo de Passo Fundo 
 

http://br.radiovaticana.va/news/2016/02/18/artigo_eu_cuido,_tu_cuidas,_eles_cuidam_da_casa_comum_/1209725 Acessado no dia 20/02/16 às 10h30min. 

 

 

 

 
 

Entrevista 
 
 

Cl. Renan R. S. Santos e Ir. VictorV. Mariano. 

 

Adriel Wilson da Silva 

O que é a etapa formativa do Noviciado? 

Se recorrermos à Constituição dos Servos da Caridade, veremos que o Noviciado é a etapa que 

marca a o início da vida no Instituto. No noviciado vivemos como que um grande retiro e nessa etapa a 

Congregação me ofereceu e oferece para todos os Noviços, a oportunidade de silenciar e entrar em 

contato com o Senhor e assim conhecermos melhor nossa própria vocação e a vocação dos Guanellianos. 

Com essa finalidade, nos dedicamos ao “estar com o Senhor”, experimentamos o modo de viver dos 

Religiosos e rezamos “Senhor, que queres que eu faça?” e com Maria: “Faça-se em mim a Tua vontade.”. 

 

http://br.radiovaticana.va/news/2016/02/18/artigo_eu_cuido,_tu_cuidas,_eles_cuidam_da_casa_comum_/1209725
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Qual foi a sua experiência pessoal de Jesus Cristo durante o noviciado? 

Como o próprio Jesus nos disse que quem procura acha, aqueles que deixaram as coisas do mundo 

buscando aderir ao Seu projeto não ficam sem contemplar as grandes obras que o Senhor faz em nosso 

favor. Há experiências que me ajudaram, ajudam e o farão também no futuro da minha vida religiosa. Uma 

delas é reconhecer a forma maravilhosa com que Deus me guiou até aqui, não por mérito meu, mas 

porque Ele quis, reconhecer os “caminhos da Providência”, como definia  D. Guanella. A outra é poder 

sentir ou descobrir, na solidão, pela bondade de Deus, que Ele me ama, e esse amor é concreto. Sentir que 

tudo aquilo  que Jesus sofreu foi por mim e que, mesmos com minhas fraquezas, ainda assim, Ele confia 

em mim e me deu uma missão.  

Como você se sentiu morando em um País diferente? Qual é 
a realidade da Argentina? 

Antes de partir para a Argentina pensava muito em 

como seria, se venceria o desafio do idioma, ou como seria 

viver realmente longe da família. Saindo da Argentina, 

olhando para as experiências vividas, só tinha que agradecer 

de coração a Deus. Aqueles desafios, superados; novos 

amigos; o amor e a gratidão à família aumentaram; a 

importância da amizade dos coirmãos, reconhecida; enfim, 

tudo foi como Deus quis. Os Argentinos me acolheram 

muito bem. Senti-me em casa e aprendi bastante. Talvez 

tenhamos diferenças maiores na culinária porque eles têm 

mais influência europeia; nos horários, porque aqui 

aproveitamos mais o dia do que a noitinha para o trabalho; 

e no futebol, como eles mesmos gostam de dizer. 

Deixe uma mensagem. 

Minha mensagem será então, um convite. Realmente eu fiz uma linda experiência do amor de Deus 

e isso foi decisivo pra que escolhesse esse estilo de vida, ser Religioso Servo da Caridade. Mas esse não é 

um privilégio meu. Sabemos que no coração de Deus cabemos todos. Bastou que eu e tantos noviços na 

historia da Igreja (alguns já até reconhecidos como santos por sua vida religiosa exemplar) nos 

dispuséssemos a escutar o Senhor, para encontrarmos o Tesouro. Reserve você também um espaço 

exclusivo para Deus no seu dia. Sejamos nós como Maria, que tudo fazia pelo Senhor, com o Senhor e para 

o Senhor, já que ele morava com Ela. No nosso dia, momentos de oração fazem toda a diferença; um retiro 

pode mudar a nossa vida. Deixemos espaço para que o Senhor possa nos mostrar o que Ele quer de cada 

um de nós. 
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Pensamento Filosófico 

    

Cl. EdelbertoGarcete Ramos 

A filosofia como educação espiritual 

 filosofia é ato de amor que quer atingir, por via da linguagem, aquilo que se põe à base da significação 

de todo dizer, e é em si indizível. 

As ideias que efetivamente nos movem são aquelas que se tornam mais que tão somente palavras 

ou enunciados. Elas impregnam os nossos sentimentos. São vivenciadas. Só por isso sustentam a 

possibilidade da construção de um sentido maior às nossas existências. Um sentido para além do comum, 

cujo desejo nasce de um gesto radical: amar a existência a tal ponto que não é mais possível passar por ela 

sem adentrar aquilo que a torna profundamente significativa. Desejar a vida no maior grau possível de 

nossas forças: eis o ponto de partida, a fonte que faz do amor o nascedouro da coragem espiritual de 

perscrutar os limites da linguagem e do conhecimento. Para que faça sentido viver e participar da Vida. 

A filosofia, no decorrer da história, 

tornou-se uma forma de denominar esse 

desejo. É a única área do saber que contém em 

sua denominação um sentimento: o amor à 

sabedoria. Mas não há amor efetivo, nem 

sequer sabedoria, à parte de um profundo 

compromisso com a Vida. Tal atitude é 

inseparável do acolhimento do mistério. Pois 

basta sentir radicalmente a própria existência 

para estar em contato com o mistério, com o 

indizível, com a beleza transbordante do real, e 

com a Vida da vida. O mistério é 

simultaneamente fonte e horizonte onde razão, sensibilidade e religiosidade se conjugam no trabalho a 

cada dia renovado de tornar bela e significativa a existência. Mas não há sentido em ser feliz sozinho. O 

desejo de felicidade nos move ao encontro do outro. E, com isso, o amor se torna ação.  

A filosofia é ato de amor que quer atingir, por via da linguagem, aquilo que se põe à base da significação de todo 

dizer, e é em si indizível. O filosofar pode ser então concebido como o percurso no qual a palavra dispõe o inefável 

e o inefável repõe a palavra, agora como criação. E a religiosidade como o ato pelo qual o inefável fala por si só.  

Em seu profundo silêncio o viver anuncia o mistério da existência. E esse silêncio, em sua infindável 

novidade, convida-nos a adentrá-lo, a reinaugurá-lo– sempre de formas inesperadas –, o que pode exigir 
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um longo percurso pela palavra até alcançarmos o ponto em os significados não se encontram mais nas 

palavras, embora sejam disponibilizados por elas. A filosofia é ato de amor que quer atingir, por via da 

linguagem, aquilo que se põe à base da significação de todo dizer, e é em si indizível. O filosofar pode ser 

então concebido como o percurso no qual a palavra dispõe o inefável e o inefável repõe a palavra, agora 

como criação. E a religiosidade como o ato pelo qual o inefável fala por si só. Eis um caminho para a 

educação da vontade, da liberdade, da razão, e da nossa humanidade. Um percurso no qual a unidade 

entre fé e razão nos informa acerca da nossa condição humana, pois apenas assim se tornam humanas as 

ideias. Fé e razão estão em contínuo diálogo. Contemplação e ação fazem contraponto na construção de 

sentido. Conhecimento e gratidão se conjugam no amor e na conduta orientada pela compaixão. 

Em busca da Vida da vida cabe a cada um a escuta da pertença que o mistério das nossas 

existências anuncia. Pois o mistério é uma resposta. Uma resposta infinita, e que ecoa do silêncio, tecida 

de uma beleza tal que requer, que exige a partilha para ser efetivamente vivida. E é possível sentir essa 

resposta na própria existência. É possível também refletir sobre ela. Para reinaugurar o viver a cada dia, a 

cada momento, em cada gesto e pensamento.  

Não há como separar o amor à Vida 

do amor a cada vida. E não há como 

separar o conhecimento do mundo da 

finalidade humana desse conhecimento. 

Sendo assim, o conhecimento do 

conhecimento, enquanto reflexão sobre a 

finalidade humana do conhecimento, não 

poderia ter outra origem que a nossa 

própria condição. Mas essa condição é a 

de nos sabermos imersos no mistério. Este 

é um saber profundamente humano. A fé 

que nos move e mantém. E a razão que 

torna possível, ainda hoje e amanhã, 

renovar o sentido. 

Conhecer se torna então indissociável do compromisso a que cada um foi conduzido por amar a tal 

ponto a existência. Pois o desejo de conhecer se torna um com o desejo de aumentar-se em sua potência 

de amar e agir. De amar para agir e de agir por amor. E encontrar-se ao dar a sua própria existência de 

presente a mais alguém, à humanidade, fazendo jus ao presente imenso de estar aqui, neste planeta, 

participando da Vida.  

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

 

Cl. Luis Ernesto OvelareCl. Ricardo Hüning 

 

SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO DOS SERVOS DA CARIDADE 

Agenda do mês de março  

 

 1- Início das aulas na PUC-RS 
 

 6- Encerramento do Ano da Vida Religiosa Consagrada a nível de 
Arquidiocese, com missa às 10h presidida por nosso arcebispo, Dom 
Jaime. 

 

 8- Reunião do Conselho Pastoral Paroquial às 20h na Paróquia Santuário 
Nossa Senhora do Trabalho. 

 

 10- Retiro mensal dos religiosos do Seminário Ibero-americano dos 
Servos da Caridade. 

 

 13- Encontro de Pastorais e abertura do ano ao nível de paróquia. 

 

 21- Passeio comunitário dos religiosos de Porto Alegre. 


