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  Carta do Formador 

 

Pe. TiagoBoufleur 

Maria, Mãe de Misericórdia 

Neste ano da Misericórdia, o Papa Francisco nos apresenta Maria como Mãe de 

Misericórdia, a fim de que “a doçura do seu olhar nos acompanhe para podermos redescobrir a 

ternura do rosto de Deus”, conforme ele escreveu na bula do Ano Santo. Assim como a lua não 

tem luz própria, mas reflete a luz que vem do sol, a Virgem Maria reflete a luz que vem de Deus, o 

amor e a ternura que vemos refletidos nela, nada mais são do que raios dessa luz provindos da 

sua mesma fonte que é Deus. Contemplando essa luz de Maria conseguimos admirar a luz e a 

beleza do próprio Deus. 

No Magnificat vemos a Virgem Maria cantar a Misericórdia de Deus: “Sua misericórdia se 

estende de geração em geração sobre aqueles que o temem” (Lc 1, 50). Em Caná da Galiléia a 

Mãe de Misericórdia se compadece da situação daqueles noivos e pede para Jesus realizar o 

milagre, e, aos pés da cruz, no seu momento de maior dor e sofrimento ao ver seu Filho sendo 

injustamente crucificado, é capaz de perdoar aos que lhe fazem esse mal. 

Por isso, podemos ter a confiança de em cada Ave Maria, pedir a ela que rogue por nós 

que nos reconhecemos pobres pecadores e nutrirmos a confiança de que ela opera 

apaixonadamente, para que todos os seus filhos possam ser salvos. Eis porque também na 

oração da Salve Rainha a invocamos “Mãe de Misericórida”, vemos essa misericórdia no seu 

olhar quando rezamos: “esses vossos olhos a nós volvei” e concluímos destacando outras 

características da sua misericórdia maternal: “ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria”.  

Na ladainha mariana a invocamos também sob o título de “refúgio dos pecadores”. Ela é 

refúgio dos pecadores por um lado porque é mãe dos 

pecadores e por outro porque é Santíssima. Eis porque ela 

detesta o pecado que assola as almas, mas ama 

profundamente os pecadores, os acolhe e os convida ao 

arrependimento. Pela sua poderosa intercessão pode nos 

livrar da escravidão dos maus hábitos e dos vícios. 

Estudando as aparições marianas aprovadas pela 

Igreja, vemos que a mensagem trazida pela mãe do céu é 

sempre um pedido de conversão, de penitência e oração. 

Depois de Jesus é sobretudo a ela que nós devemos 

nossa salvação, por isso a veneremos, com fé e filial 

devoção, invocando-a sob o título de Mãe de Misericórdia.        
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Pensamento Guanelliano  

Cl. Ricardo Hüning 

 

 

 

 

 

“Juntamente com a Paternidade divina, Pe. Guanella sentia fortemente a 
maternidade da Virgem: ao lado da mediação e do Amor de Cristo, a Mãe do Amor 
providente”1. 

 
Caros Amigos! Estamos iniciando o mês dedicado a Virgem Maria, e como sabemos Pe. 

Luis Guanella era um grande devoto da Santíssima Virgem Imaculada, e o próprio Luis foi quem 

idealizou a imagem de Nossa Senhora do Trabalho, à qual celebramos sua festa no dia 1º de 

maio. Assim, vamos juntos recorrer na história, e descobrir como surgiu e entrou essa devoção 

para nós guanellianos. 

 
Maria e o trabalho 

 
Esse título dirigido a Maria não era novo e não é uma invenção de Pe. Guanella. 

Numerosos quadros antigos representam a Mãe de Deus dedicada ao trabalho do lar, com o 

novelo de lã entre as mãos, inclusive no momento da Anunciação; os cristãos amaram sempre 

contemplar a Maria dedicada a seu trabalho de casa. Mas quando o trabalho, durante o século 

XIX, adquiriu um rosto novo, que prometia bem-estar, mas ao mesmo tempo, era trágico de 

sacrifícios e dores, em vários lugares os crentes quiseram por o trabalho baixo a proteção da 

Virgem Mãe eficaz e atenta a toda situação e dificuldade de seus filhos. 

Assim, na França se a invocou como “Nossa Senhora dos Campos”, enquanto Leone 

Harmel (empresário católico, pioneiro em por em prática a cogestão e a participação do 

trabalhador nos benefícios empresariais) colocava suas obras baixo a proteção de NotreDame de 

L`Usine, “Nossa Senhora da Oficina”. 

Os congressos sociais franceses do final do século XIX, enquanto discutiam problemas 

econômicos, sociais e trabalhistas, se confiavam a “poderosa e misericordiosa intercessão de 

Nossa Senhora da Oficina”. 

E, finalmente, o congresso de Amiens em 1894 recomenda a associação a 

NotreDameduTravail: Nossa Senhora do Trabalho, justamente, para que fossem a fé e o espírito 

cristão quem guiasse, mais além dos interesses pessoais e egoístas dos homens, no caminho do 

progresso civil, da cooperação, do trabalho e das opções controversas que os estão associados. 

 

 

                                                           
1 BERIA. Attilio. Espírito e Carisma de Bem-aventurado Luís Guanella. Trad. Mario Tarani. Porto Alegre. 
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     Obras guanellianas 

 

 

Guanella e a Virgem do Trabalho 
 

Pe. Guanella quis por baixo o manto materno de 

Maria todas as ansiedades, todas as esperanças, todas as 

dores e as expectativas, as luzes e os contrastes, os 

benefícios e as alegrias que do trabalho o homem pode 

receber: bem-estar através do sacrifício. De maneira 

particular, queria confiar à justa graça e proteção de Deus 

aos setores mais fracos, os mais expostos a exploração, 

os mais incapazes de competir nesta dura e muitas vezes 

violenta luta pela vida. Queria afirmar e garantir um direito 

e um lugar para todos e um posto justo para o camponês 

de suas montanhas, para o emigrante, para o trabalhador, 

para as jovens fiandeiras das indústrias do lago e da 

planície, para seus alunos e artesãos: alfaiates ou 

carpinteiros, ferreiros ou empreiteiros.  

Ao encarregar ao escultor Nardini de Milão que 

preparasse a imagem de Nossa Senhora rodeada por trabalhadores para a nova Igreja, quis que 

naqueles rostos e naquelas pessoas, os fiéis pudessem reencontrar a si mesmos, suas vidas, 

suas ferramentas, suas roupas também tradicionais e populares. Por ele a imagem, idealizada 

pelo mesmo Pe. Guanella, representa a Virgem Maria Imaculada que protege com sua mão 

direita a um trabalhador ajoelhado, enquanto que um camponês, também ajoelhado, lhe beija a 

mão. 
 
NOSSA Senhora do Trabalho e São Luís Guanella. O Santuário, Porto Alegre, março. 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cl. Saúl Bernabé Morales e Cl. Arturo Aquino 

 

Cidade de Madero, Argentina (1936) 
 

Caros amigos do nosso seminário, nesta edição, queremos 

compartilhar um pouco da história da obra Guanelliana presente na 

Villa Madero, Argentina  

 
A história da obra Dom Guanella na Villa Madero (hoje Ciudad 

Madero) foi resgatada por dois importantes padres guanelianos que 
deixaram parte de suas vidas naquela casa: os padres Colnaghi e 
Tedeschi. Os Servos da Caridade, iniciaram seus trabalhos na Villa 
Madero em 1936. Seu centro de partida foi a antiga capela de São 
José, em frene a estação ferroviária General Belgrano. Ali, o padre 
Maggioni deu início a orientação espiritual daquela zona. Entre 1939 
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e 1945, o padre Marcheto voltou sua energia e esforços para obtenção de benfeitores. A Capela, 
além de ser muito pequena, precisava de tudo. Um terreno foi doado para a Capela e a Igreja foi 
tomando forma com pequenas doações. Em abril de 1945 foi abençoada a primeira pedra do que 
viria a ser o futuro Instituto Santo Estevão e suas portas foram abertas em novembro do mesmo 
ano. A Igreja foi dedicada a São José Operário e erigida como Paróquia, em 1958.  

Porém ainda faltava muito: erguer as novas instalações. O primeiro passo foi reconstruir o 

salão pequeno, que foi substituído por um cinema confortável e espaçoso, no qual, além de 

outras atividades, se tornou possível realizar as atividades pastorais paroquiais. Começaram 

então a ser ministradas aulas correspondentes aos três primeiros anos do ensino fundamental em 

1964 e foi adicionada uma seção de Jardim de Infância como parte da Escola Paroquial. Em 

1977, o orçamento necessário para a construção de uma casa nova para a comunidade foi 

alcançado e no ano seguinte foi inaugurado o pátio coberto chamado de ginásio 'Abençoado Luís 

Guanella'. Em 1990, foram priorizados os trabalhos já em curso na Igreja da Villa Madero e dois 

anos mais tarde, a Paróquia foi inaugurada. No final do ano de 2003, a escola foi incorporada no 

projeto de unificação na liderança e 

administração das três grandes escolas da 

Área Metropolitana, como parte do projeto de 

Gestão Laical com a animação dos religiosos. 

Em 2004, se formam os primeiros graduados 

do Colégio São José Operário. Da sede 

paroquial depende a Capela de Santa 

Teresinha, localizada na rua Junín e que 

oferece catequese, grupo de escoteiro e o 

grupo devocional “Padre Pío”.  

E em virtude desse dinamismo tão 

particular que caracteriza a paróquia São José 

Operário, a pastoral popular é muito ativa. É 

por ele que a Ação Católica, que conta com 

cerca de 80 pessoas, trabalha em conjunto 

com outros grupos. O Grupo Vicentino também vem se mantendo firme ao longo do tempo, 

trabalhando em conjunto com o Caritas, fazendo feiras e distribuindo comida e remédios para os 

pobres. O Movimento da Renovação Carismática tem três grupos “Arca de Noé”, “Cristo Rei” e 

“Nossa Senhora de Caacupê”. Há também o Movimento Familiar Cristão e o grupo de devoção 

“Jesus Misericordioso”. Outros grupos como os escuteiros chamados 'São Luís Guanella' e o 

Caritas com seu refeitório aberto, trabalham arduamente na sede paroquial. A catequese 

sacramental trabalha no campo da iniciação cristã (batismo, eucaristia, crisma, matrimônio e 

catequese de adultos). Um grupo de Cooperadores Guanelianos está em formação. Finalmente, 

existem três grupos que trabalham na área social: grupo de autoajuda para mulheres, grupo de 

dependentes químicos e o grupo CER (reeducação de pessoas obesas). 
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      Santos da Caridade 

 

 

 

 

 
 

Cl. Renan R. S. Santos 
 

  
São José Benedito Cottolengo 

 
Prezados leitores, durante esse ano 

conheceremos melhor os chamados santos da 

caridade, aos quais São Luis Guanella, atribuiu a 

devoção dos Servos da Caridade, pela ardente 

caridade que os movia aos irmãos e pela atitude e 

oração, guiados pela Divina Providência.  

Começaremos pelo fundador da Pequena 
Casa da Divina Providência. 

O Padre José Benedito nasceu a três de maio de 1786, natural de Brá, cidade da Província 

de Cueno, localizada no Norte da Itália. Já na tenra infância dava mostras de que serviria e 

acolheria o pobre, cada vez que calculava esperançosamente a dimensão de sua casa, para que 

pudesse abrigar pessoas carentes e doentes. Anos depois, diria aos seus que se “soubessem 

quem são os pobres, os serviriam de joelhos”. Obediente a 

Vontade de Deus, vivenciou o insuperável amor fraterno que 

Jesus Cristo revelou no alto da cruz. 

Ordenado sacerdote aos oito de junho de 1811 na 

diocese de Turim, se esmerou em seu ministério, onde em 

uma ocasião atendeu uma senhora grávida, a qual não 

suportou a ausência de condições básicas e morreu. Em 1827 

inicia sua obra com a fundação da Pequena Casa da Divina 

Providência, uma parte do Grandioso universo, que também é 

a casa da Divina Providência. Acolheu, pois, inúmeros 

enfermos e abandonados, com a ajuda de suas Filhas de são 

Vicente e dos Irmãos de são Vicente de Paulo; sua bondade 

sem limites e seu coração totalmente desapegado da coisa 

material atraiu e cativou a muitos, pois sua experiência 

contemplativa reconheceu seus irmãos. Ajudado pela Divina 

Providência proclamava “estai certos de que a Divina 

Providência nunca falta; poderão faltar as famílias, os homens, 

mas a Providência não nos faltará. Isso é de fé. Portanto, se em alguma ocasião faltar algo, isso 

só poderá ser atribuído à falta de confiança. É necessário confiar sempre em Deus; e, Deus com 

sua Divina Providência à confiança ordinária, proverá extraordinarimante a quem 
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extraordinariamnete confiar”. Pois, a partir das aparições de Nossa Senhora a ele, cria que nunca 

podia guardar dinheiro de um dia para outro. Se ao ocaso do dia, ainda portava alguma quantia, 

através de algum de seus padres dava o restante aos pobres, sua consciência o obrigava. Sabia 

que sempre haveria pobres (Mt 26, 11). Nasceu para a vida eterna aos 30 de abril de 1842, sendo 

canonizado em 1934, pelo papa Pio XI. 

 

Espaço catequético 

 

Diovane Sulzbacher Zwirtes e Cl. Luis Alberto Coronel 

 

Caros leitores do nosso informativo Effatá, neste mês de maio, refletiremos sobre o que é 

crer no Espírito Santo; antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele mesmo prometera a seus 
discípulos o Espirito de Deus.    

O que significa “crer no Espírito Santo”? 
 

Para responder a esta questão, vamos recorrer aos 

pensamentos dos padres da igreja, e o que o magistério tem 

para nos passar a respeito sobre o que é crer no Espírito 

Santo.  

Desde o início até a consumação do tempo, quando 

Deus envia seu Filho, envia sempre seu Espírito: a missão 

dos dois é conjunta e inseparável. Vemos que no começo da 

criação do mundo a ação do Espírito Santo estava presente 

e “que pairava sobre as águas. ” (Gn 1, 2) 

“Em Jesus Cristo, o próprio Deus se fez homem e 

permitiu-nos, por assim dizer, lançar um olhar na intimidade 

do próprio Deus. Ali vemos algo totalmente inesperado, o 

Deus misterioso e o amor entre Pai e Filho, Ambos em um 

só Espirito Santo, fazendo deles um só Deus”. (Bento XVI)   

 Segundo o Youcat 113, “Crer no Espírito Santo significa adorá-lo do mesmo modo que ao 

Pai e ao Filho. Significa crer que o Espírito Santo venha em nosso coração para, como filhos de 

Deus, conhecermos o Pai do céu. Movidos pelo Espírito de Deus, podemos mudar a face da 

Terra”.  

 “Crer no Espirito Santo é professar a terceira Pessoa da santíssima Trindade, que procede 

do Pai e do Filho. “O Espírito foi enviado aos nossos corações” (Gl 4,6) a fim de recebermos a 

nova vida de filhos de Deus”. CIC 683-686  

“O Espírito virá sobre ti e a força do altíssimo te cobrirá com a Sua sombra. ” (Lc 1,35) O 

Espírito edifica, anima e santifica a igreja por meio dos sacramentos, Cristo comunica aos 

membros do seu corpo o seu Espírito e a graça de Deus que produz os frutos de vida nova, 

segundo o Espírito. Enfim o Espírito Santo é o Mestre da oração.  
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                                       Voz da Igreja 
 

Ir. Vinicius Mariano 

«Não adianta muito lutar por outros direitos se não existir o direito à vida» 

O bispo de Portalegre - Castelo Branco considera que a exortação pós-sinodal sobre a 

família do Papa acentua a “doutrina da Igreja” e destacou três verbos “muito importantes” – 

“acompanhar, discernir e integrar” -, nas Jornadas Arciprestais da Família em Proença-a-

Nova. “Este acompanhar, integrar e inserir penso que são três verbos de fato importantes e que 

hão de marcar a pastoral familiar nestes próximos tempos ou sempre”, observou D. Antonino Dias 

à Agência ECCLESIA. 

 O presidente da Comissão 

Episcopal do Laicado e Família, 

considera que uma pastoral de 

qualidade, “que é precisa neste 

momento”, tem de passar 

necessariamente por esses verbos. 

“Como diz o Santo Padre, importa mais 

olhar para a realidade das próprias 

famílias e a partir daí realizar a pastoral 

do que estar com discursos muito bem 

formalizados e não resultarem”, 

acrescentou.  

No Centro Paroquial de Proença-a-Nova, D. Antonino Dias explicou que a família “não é 

só destinatária” da evangelização como tem de ser protagonista e “as famílias serem Igreja em 

saída”. “Primeiro evangelizarem-se uns aos outros dentro de casa, o que é próprio de uma 

pequena igreja doméstica. Depois uma família em saída, uma igreja em saída, porque se as 

famílias não assumem a sua parte na evangelização dificilmente ela se fará”, alertou o prelado, 

que em 2015 participou na assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a família. 
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Na exortação apostólica pós-sinodal ‘Amoris laetitia’ (A Alegria do Amor), o papa 

Francisco reforça a rejeição da igreja em relação à eutanásia e ao aborto. “Não posso olhar 

para isso de outra forma”, comenta o bispo de Portalegre-Castelo Branco, sublinhando que             

“a vida é dom de Deus e é um valor inestimável, inegociável” que é preciso 
“promover e não destruir”. 

“Não adianta muito lutar por outros direitos se não existir o direito à vida 
que é a base essencial”, frisou. Já sobre os casais separados e recasados, o 
prelado reforça as respostas de “inserção, acompanhar e integrar”. 

“Fazer com que eles também, se têm possibilidade de sair da situação em 
que se encontram, de chegar à declaração de nulidade, se há razões para isso, que 
de fatto aconteça e as pessoas aproximem-se dos tribunais eclesiásticos para que 
isso se resolva”, destacou.  

O casal Elsa e Ricardo 

Irédio, do Departamento 

Nacional da Pastoral Familiar, 

apresentou o tema ‘A Família – 

Fonte de Misericórdia e Ecos do 

Encontro Mundial das Famílias 

em Filadélfia’. “O Papa é de fato 

um apaixonado pela família e 

sentimos isso no contato direto 

com ele”, assinalou Elsa Irédio, 

destacando a “ênfase” no 

acompanhamento das famílias 

que começa “na infância, na 

juventude, no acompanhamento 

pré-matrimonial e especialmente logo a seguir ao matrimônio”.Para Ricardo Irédio, às vezes, 

parece que “todos esperam poções mágicas” quando já existe documentação “suficientemente 

lata” para enquadrar a forma como se deve “responder aos problemas do dia de hoje e 

particularmente relativos à família”. 

Referência: http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/portalegrecastelo-branco-bispo-destaca-verbos-acompanhar-discernir-e-integrar-da-exortacao-do-papa/ 

 

 

http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/portalegrecastelo-branco-bispo-destaca-verbos-acompanhar-discernir-e-integrar-da-exortacao-do-papa/
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       Entrevista 
 
 

Cl. Edelberto Garcete e Cl. Marcio Fachin  

 
 
 
 
 
 
 

Queridos leitores de nosso informativo, tivemos a grande alegria de entrevistar o reverendo 

padre Valdemar SdC (Servo da Caridade), em sua nova missão.  

 

 Caro padre Valdemar, conte-nos um pouco de sua nova experiência como pároco, na 
paróquia de Santa Terezinha.   

 

- A Minha nova experiência está sendo maravilhosa. É um jeito novo e 
diferente de servir a Deus. É a primeira vez em 13 anos de sacerdócio que 
assumi uma paróquia. Para mim foi um grande enriquecimento. Os desafios 
aparecem, e eles não são maiores nem menores do que os que encontrei na 
missão anterior, são apenas diferentes. Porém Sempre, estive ligado a 
formação dos candidatos à vida religiosa e sacerdotal, o que para, devo dizer 
que a alegria após cada vitória nos anima a continuar a missão junto com as 
pessoas de boa vontade que assumem conosco essa missão. Temos aqui na 
paróquia Santa Terezinha muitas 
pastorais e movimentos, mas graças 
a Deus, temos também pessoas 
muito boas e preparadas à frente 
dos mesmos. Isso nos dá 
segurança, apoio e nos estimula a 
seguir respondendo ao chamado de 
Deus onde ele nos chama a servir. 
Assim estou aqui, aprendendo a 
cada dia, com os erros e com os 
acertos, sentindo-me conduzido pela 
graça de Deus, que me chamou e me 
acompanha em todos os momentos 
da minha vida. 
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 Como foi a preparação para a festa de 50 anos da paróquia, foram realizados alguns 
eventos em especial?  

 

- Em primeiro lugar pensamos num 

logotipo e num slogam que pode 

ser encontrado no nosso site. Pode 

usar esse logotipo num 

informativo. 

Depois levantamos algumas ideias 

as quais foram aprovadas e a partir 

de então nos mobilizamos e 

decidimos colocar na torre da 

igreja um antigo sino, que era 

ainda da primeira igreja. 

Reformamos ele e colocamos na 

torre para refazer a memória e abrimos a solenidade do dia 13/03 com a batida 

do sino de mais de 50 anos de história. Depois aprovamos também a ideia de 

colocar uma imagem de Santa Terezinha, com mais de dois metros e vinte de 

altura na torre da igreja. Também montamos um vídeo com alguns pioneiros 

falando da história da paróquia e recontando esta mesma história. Fizemos um 

tríduo preparatório, nos três dias que antecederam a festa jubilar, com os 

temas: primeiro dia: FÉ, segundo dia: ESPERANÇA e terceiro dia: CARIDADE. 

A grande festa do dia 13 de março foi presidida pelo nosso bispo diocesano, 

Dom Dirceu. Estiveram presentes a maioria dos padres e irmãs que nos 

antecederam no serviço pastoral dessa paróquia. Tivemos também a presença 

das autoridades, políticas, civis e militares, e também alguns seminaristas 

naturais dessa comunidade. O que tornou a nossa festa linda e cheia de 

atrativos humanos, que deixaram a comunidade alegre e feliz em recordar, 

com afeto, as pessoas amigas que haviam marcado as suas vidas. 

 

 

 Poderias deixar uma mensagem para todos os leitores de nosso informativo. 
 

- Queridos Leitores do nosso informativo EFATTÁ. Esse foi um trabalho 

iniciado como um desejo do coração dos nossos seminaristas, Servos da 

Caridade, da etapa da filosofia, com o intuito de manter os superiores, a 

comunidade e as pessoas de boa vontade informados sobre o dia a dia de 

suas vidas no seminário. Uma iniciativa que deu certo por que você, leitor, 

abraçou. Continue lendo e se interessando pela vida desses jovens que 

precisam muito da vossa oração, atenção e apoio, e tenham certeza, Deus os 

retribuirá em bênçãos e graças abundantes, para você e a para a sua família.  
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Pensamento Filosófico 

    

Cl. Luis Ovelar Ruiz Dias e Cl. Adriel Wilson 

 

A ética da compreensão 

       Caros leitores de nosso informativo, desta vez abordaremos alguns princípios sobre a ética 

de Edgar Morin e como podemos colocá-la em prática na sociedade ou no dia a dia. Morin 

nasceu em Paris em 1921, é um pesquisador, formado em geografia e direito, migrou para a 

filosofia e sociologia. É autor de mais de trinta livros, tornou-se uns dos pensadores importantes 

do século XX. Segundo Edgar Morin, a questão da ética manifesta-se como uma exigência moral, 

ela emerge no indivíduo que sente no seu interior a necessidade de um dever, mas também de 

outra parte que deriva do exterior, por exemplo, a cultura, a família, a comunidade, etc.  

Em sua obra “O Método 6”, trata de um assunto meramente essencial, chamado de relação 

trinitária; Indivíduo/ sociedade/ espécie. O próprio Morin nos explica na sua obra.              

“A ética tem fontes, raízes, e está presente como sentimentos do dever, uma obrigação moral; 

Permanece vital dentro do princípio de inclusão, fonte subjetiva e individual da ética. Doravante 

a ética só tem a si mesma como fundamento mas depende da vitalidade do vínculo, 

indivíduo/espécie/sociedade, cuja vitalidade”. 

      O filósofo afirma que a crise generalizada em nossa sociedade é por causa de uma 

necessidade ética. O aumento das corrupções, as violências de todo tipo, são conseqüências que 

instam a voltar nas fontes da ética. Para Morin, o ato moral, é um ato de religação, religação com 

as pessoas, com a comunidade, com a sociedade.  Por isso a crise da ética em nossa época é 

imultaneamente crise da religação entre o trinitário, ou seja, indivíduo, espécie e sociedade.       
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       Perante esses conceitos, Edgar 

Morin tenta encontrar e estabelecer os 

princípios da moral, na vida, na 

sociedade, e no indivíduo, 

estabelecendo que o ser humano é um 

ser social. Segundo meu olhar filosófico, 

a ética que considero importante para 

hoje é uma ética altruísta, essa ética 

que nos afirma justamente Morin. Uma 

ética altruísta que nos ajudará a crescer 

como pessoas e não uma ética 

egocêntrica.  

Para Morin, é tarefa de cada ser humano cultivar a responsabilidade, a solidariedade, a 

fraternidade, que hoje carece nossa sociedade.  Nossa mentalidade é somente pensar em nossas 

necessidades. Queremos ir além do pensamento de Morin para dizer que a humanidade precisa 

de amor, esse amor aos indivíduos. Porque as lutas são parte do ser humano e em nossa época 

podemos ver que existem muitas misérias, injustiças, que são ocasionadas pelo próprio ser 

humano. É importante fazermos esta pergunta, onde estão os valores? O individualismo ajuda a 

melhorar a sociedade?  Podemos dizer que a ética de hoje tem a obrigação de centrar-se em 

uma relação fraterna com as pessoas. Portanto, concluímos a nossa pesquisa com a frase de 

Morin; “A ética está no interior de cada ser humano.”  

          

MORIN, Edgar. O método 6: ética / tradução Juremir Machado da silva. 2ª ed. Porto Alegre – sulina, 2005. 

 

  

Agenda, Notícias e Eventos 

 

Cl. Rafael Messias Moura 

Abril 

 No dia 2, os religiosos seminaristas e o formador Padre Tiago celebraram o aniversário do 

Padre Werner (baixinho), confessor mensal do seminário, participando de um jantar 

preparado pela comunidade paroquial de São Vicente de Paulo em Porto Alegre/RS. 
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 No dia 5, os Clérigos Renan, Rafael e Ir. Vinicius estiveram juntamente com o formador 

Padre Tiago na esquina democrática, no centro de Porto Alegre, acompanhando a visita da 

imagem de Nossa Senhora do Trabalho, em preparação a novena e festa em honra a 

Virgem Mãe dos trabalhadores. 

 

 Nos dias 9 e 10, os junioristas Servos da Caridade estudantes de filosofia participaram do 

Juninter (encontro de junioristas da CRB-

RS). O encontro foi realizado na casa de 

retiro Monte Alverne em São Leopoldo/RS 

 

 

 Do dia 9 a 13, Padre Alfonso Martinez, 

provincial da província Nossa Senhora de 

Guadalupe (Colômbia, México, 

Guatemala) esteve visitando o seminário 

filosófico guanelliano.(foto) 

 

 No dia 13, os Clérigos Marcio, Luis 

Alberto e Arturo estiveram juntamente 

com o formador Padre Tiago e com o 

Pároco Padre Alcides no mercado municipal, no centro de Porto Alegre, acompanhando a 

visita da imagem de Nossa Senhora do Trabalho, em preparação a novena e festa em 

honra a Virgem Mãe dos trabalhadores. 

 

 No dia 17, os Clérigos Diovane, Edelberto e Saúl estiveram juntamente com o Pároco 

Padre Alcides e Padre Edenilso no Brique do Parque Redenção, no centro de Porto Alegre, 

acompanhando a visita da imagem de Nossa Senhora do Trabalho, em preparação a 

novena e festa em honra a Virgem Mãe dos trabalhadores. 

 

 No dia 19, os Clérigos Adriel, Luis Ovelar e Ricardo estiveram juntamente com o Pároco 

Padre Alcides no Hospital Banco de Olhos, em Porto Alegre, acompanhando a visita da 

imagem de Nossa Senhora do Trabalho, em preparação a novena e festa em honra a 

Virgem Mãe dos trabalhadores. 

 

 No dia 20, foi celebrada a memória litúrgica em honra a Beata Clara Bosatta na Capela do 

Seminário. 

 

 Dia 21, início da novena em Honra a Nossa Senhora do Trabalho na Paróquia Santuário 

em Porto Alegre. 


