
 



 

O Servo da Caridade e o Coração de Cristo 
São Luis Guanella ao fundar a Congregação dos Servos da Caridade, pensou em dar-lhe o nome 

de “Filhos do Sagrado Coração” e dizia no regulamento que escreveu em 1899, para aqueles que 

assim se deveriam chamar, de que o Sagrado Coração deveria ser o “patrono, guardião patrão e 

senhor da casa”. Tal deveria ser o nome desses religiosos propriamente porque, como ele diz 

num estatuto que redigiu em 1898, os religiosos devem “unir-se à caridade do divino Coração e 

com o suave vínculo desta caridade, devem unir-se entre eles reciprocamente”. 

Porém, Padre Guanella teve que renunciar a esse desejo de chamar assim os religiosos do seu 

instituto masculino, porque o mesmo nome já tinha sido adotado precedentemente pelos 

missionários fundados por Dom Daniele Comboni e havia uma norma da Santa Sé que vetava a 

dois institutos religiosos de ter o mesmo nome. Decidiu então, mudar o nome, mas nesta mudança 

quis preservar aquela sua intuição original. Passou a chamá-los de Servos da Caridade, mas 

justifica num regulamento sucessivo que escreveu em 1905, que assim nos deveríamos chamar 

“porque a caridade de Jesus Cristo nos atraiu”, caridade essa representada no símbolo do 

coração de Cristo. Poderíamos dizer que o Servo da Caridade é aquele que alcançado 

pessoalmente pela caridade do coração de Cristo, ficou dela invadido e assim cheio dessa mesma 

caridade é capaz de difundi-la no serviço aos mais necessitados.   

O Servo da Caridade se forma sobre o molde da humanidade de Jesus Cristo, homem perfeito. 

Deve ir assimilando, progressivamente as características, os sentimentos próprios do filho de 

Deus a ponto de poder dizer como São Paulo: “não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive 

em mim” (Gal 2,20). Assim, no mesmo regulamento de 1899, já citado acima, o Padre Luis 

Guanella escreve que os Servos da Caridade manifestam adoração ao Coração de Cristo, fazendo 

transparecer essa adoração “no nome, nas palavras, e nas obras”. Fazer transparecer nosso 

amor a Jesus e nossa adoração a Ele por meio de nossas vidas, das nossas palavras e atitudes, eis 

o objetivo não só para nós Servos da Caridade, mas para cada cristão. Nosso modelo de 

humanidade é o coração de Jesus, de modo que buscamos praticar a exortação de São Paulo: 

“Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus” (Fil 2,5). Claro que é uma meta ousada, 

um ideal alto, mas se na vida não temos grandes metas, corremos o risco de nos acomodar à 

mediocridade e adaptar-nos à lei do menor esforço, acabamos por nos contentar com o pouco, o 

superficial e o pequeno. A vocação de cada cristão é alta e sublime, porém é preciso dizer que 

para alcançar essa meta é necessário que sejamos pacientes conosco, sabendo que o caminho 

será feito dando um passo após o outro, com quedas e reerguimentos, erros e acertos, e assim, 

colaborando com a graça de Deus, conseguiremos crescer aos poucos dia após dia na santidade 

de vida. Estimados leitores do Effatá e amigos do nosso Seminário Filosófico, neste mês 

celebramos o Sagrado Coração de Jesus e no seu dia, nós Servos da Caridade, pela especial 

ligação que temos com essa devoção, renovaremos por devoção os nossos votos. Mais uma vez 

agradeço a todos pela estima e amizade e contamos com vossas orações. 
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A espiritualidade do Coração de Jesus, 
deixada pelo nosso pai São Luis Guanella, 
consiste em uma mística essencialmente 
voltada para a paternidade divina. Neste 
sentido, é perceptível a profunda amizade 
e intimidade que o nosso fundador cultivou 
com o coração de Cristo, chegando até 
mesmo ao ponto de chamá-lo de Pai das 
misericórdias. 
Ao contemplarmos a imagem do Sagrado 
Coração de Jesus, podemos perceber a 
grandiosidade do amor de Deus. 
Mergulhamos intensamente nas palavras 
do Senhor: “Vinde a mim, vós todos que  

 
estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. 
Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha 
doutrina, porque eu sou manso e humilde de 
coração e achareis o repouso para as vossas 
almas. Porque meu jugo é suave e meu peso 
é leve”. (Mt 11, 28-30). O Cristo nos convida 
a depositarmos nossas cargas sobre Ele, 
isto é, devemos abandonar nossos 
sofrimentos, fracassos e insucessos ao seu 
infinito amor. Jesus não nos julga pelos 
nossos erros, muito pelo contrário, Ele nos 
acolhe com carinho e nos mostra que 
podemos descansar na leveza do seu 
perdão. 
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Nosso pai viveu este mistério de abandono. 
Sentia-se como um filho nos braços de seu 
Pai. Talvez para uma sociedade que perdeu 
a referência paterna seja difícil 
compreender isto. Mas o Coração do 
Senhor nos lembra justamente esta beleza 
perdida e esquecida: Deus é Pai, Providente 
e Misericordioso. São Luis Guanella 
fundamentou sua vida nesta certeza! 
Cultivemos fervorosa devoção ao Coração 
de Jesus, mas nos detenhamos +-. 

 
especialmente à sua espiritualidade 
redentora: a mística do Pai das 
misericórdias. Sem sombra de dúvida, 
somente a intimidade com este coração, 
transpassado pela lança, nos dará a 
compreensão e o sentido da nossa 
essência em Deus. Desta maneira, após 
termos impresso no íntimo do nosso 
âmago esta sabedoria absoluta, 
poderemos exclamar: Abbá Pai! 
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“Ao contemplarmos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, podemos perceber a 
grandiosidade do amor de Deus. Mergulhamos intensamente nas palavras do Senhor: 

“Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei” 
 

 



 

Caríssimo leitor, esta é a edição de Maio e Junho 

deste Informativo. Sabemos que esses meses têm 

algo de especial. Em maio, nos dedicamos com 

maior devoção, à Virgem Santíssima e em junho, 

nos voltamos à Misericórdia de Deus, tão bem 

expressa na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. 

Entretanto, esses meses carregam mais consigo. 

Lembramos das noivas no primeiro, e no outro, se 

lembra daquelas que, sem noivado, pretendem 

casar e também dos namorados. Isso porque, no 

Brasil, a piedade popular soube associar a imagem de Santo Antônio, com os casamentos. Aqui está 

nosso terreno. É justamente nesse período que nossa sociedade, ainda que timidamente, recobra a 

sobriedade no vestir. A moda, tão atingida por revoluções de todo tipo, em grande parte se rende ao 

frio. Voltam ao nosso quadro visual a beleza e a modéstia. E pelas praças desde os jovens, até os mais 

velhos, exigem um abraço mais apertado, que afasta o frio e aproxima almas. Tudo isso para dizer, 

amigo leitor, que se estamos envolvidos nesse clima de noivados, namoros, matrimônios, também 

temos os dois maiores exemplos de amor sendo recordados. A Virgem Maria e o Sagrado Coração de 

Jesus dão a receita àqueles que investem na vocação matrimonial. Ela, vivendo neste mundo até 

quando Deus permitiu, se 

desfez de seus planos e 

abraçou os de Deus. E Jesus 

quis dar a vida pelos irmãos, 

como maior prova de amor. 

E assim deve ser com 
aqueles que almejam unir-
se por toda uma vida. O 
escrevo porque até agora 
não conheci alguém que se 
casa pensando no dia de 
uma possível separação. 
Portanto, o segredo é 
saber escolher aquela 
pessoa em quem seja 
possível enxergar um Céu 
escondido.  
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Não tanto sua beleza exterior. É bom saber que tens alguém que é capaz de deixar seus 
próprios planos para viver os de Deus, de santidade e por quem você tem certeza de poder 
dar a sua vida até o fim, para que cresçam ambos em santidade. Pacto de santidade! Assim 
se ouve falar do Matrimônio. 
E esse “dar a vida” é algo peremptoriamente humano. A mente revolucionária que tomou 
conta das modas, também não leva em consideração o fato de que o homem é 
essencialmente diferente do animal. Algo bem exposto na obra do filósofo Max Scheler, 
bem como na de outros autores. Urbano Zilles, por exemplo, em um de seus livros, “O 
problema do conhecimento de Deus”, trata desse tema. Para ele o homem é uma tarefa 
imposta a si mesmo. Ele é, de fato, diferente dos animais. Os animais não querem chegar a 
nada. O homem quer chegar a algum lugar e quando não almeja mais nada, adoece. Scheler 
enfatiza, usando Nietsche, que o homem é o “animal capaz de prometer”. 
É, portanto possível, caríssimo leitor, inclusive de acordo com os filósofos, dizer que o 
homem pode colocar-se como meta mais alta, à santidade e escolher dar a vida, como o 
prometido no matrimônio, para que ele e seu cônjuge alcancem a meta comum que é a 
Eternidade. Ele é capaz de esquecer-se de si e de seus planos, por um bem maior. 
Só o humano tem essa graça de preencher de conteúdo, valor e Benção Sacramental, aquilo 
que talvez fosse visto, como  simples expressão da natureza. E se é tão belo o Matrimônio 
para os cristãos, é porque antes se viu o amor de Cristo pela Igreja, e o de Maria pelos seus 
filhos! 
 
Forte Abraço, até um dia! 
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 O homem é “capaz” de Deus 
Queridos leitores do nosso Informativo, neste espaço trazemos um assunto muito importante 
para nós católicos e também para quem quer conhecer a Verdade: Deus.  

É natural no homem a busca de sentido para a vida, um sentido existencial que transcenda o 
que o mundo oferece, já que essa oferta é caduca e, muitas vezes vazia. Guiados pelo 
Catecismo refletimos sobre o desejo de Deus inscrito no coração do homem, pois fomos 
criados por Ele e para Ele, portanto a sua atração é sempre constante, Ele nos chama 
constantemente, pois sabe que a verdade e a felicidade as quais o homem procura, podem 
ser encontradas somente Nele, na união com Ele. O Magistério da Igreja especifica este 
aspecto primordial:  

“O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão 
com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem, de dialogar com ele, começa com a 

existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor e, por amor, 
não cessa de dar-lhe o ser, e o homem só vive plenamente, segundo a verdade, se 

reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador” (GS 19,1) 

Através dos 
séculos, a 

humanidad
e evidencia 
sua busca 

fundament
al de muitas 

formas: 
ritos 

sacrificais, 
atitudes 

perante o 
desconheci
do-sagrado, 

orações, 
cultos, etc. 
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Estas manifestações são comuns em todas as civilizações desde que se tem registro histórico, 
desta maneira o ser religioso que é o homem se manifesta em cada época. Segundo os 
desígnios de Deus estamos sempre em busca da sua divindade, às vezes parece que mesmo 
procurando somos mais ou menos cegos perante a sua realidade, mas a Palavra Sagrada nos 
motiva a manter sempre a atitude de busca e proximidade, porque Ele está sempre muito 
perto de nós, já que nele “vivemos, nos movemos e existimos” (At. 17,28) 

Em muitas ocasiões homens e mulheres tem esquecido ou rejeitado explicitamente esta 
“união íntima e vital com Deus”. Os motivos são dos mais diversos:  

“a revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações 
com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de 

pensamento hostis à religião e finalmente essa atitude do homem pecador que, por medo, 
se esconde diante de Deus e foge diante de seu chamado” (CIC, 29). 

Neste sentido, somos impelidos pelas exigências a buscar a Deus e a intimidade com Ele, 
sabendo que isso implica em se esforçar com a inteligência e o coração, ter sempre a reta 
intenção de se entregar ao Criador sabendo que seu amor é infinito. Também observar o 
testemunho dos que tem como missão, mostrar o caminho para encontrar-se com Deus. O 
salmo 105 nos indica uma atitude que acompanha sempre a busca por Deus: “Alegre-se o 
coração dos que buscam o Senhor”, certamente Ele não vai se esconder de quem o procura 
retamente. Deixemos as portas abertas para que Ele possa entrar e possamos, assim, nos 
inundar com a sua graça, como lembra Santo Agostinho: “... nos fizestes para vós e o nosso 
coração não descansa enquanto não repousar em vós”.  
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Caro leitor, apresento na 
edição deste informativo, 
uma importante figura de 
santidade, o qual é 
exemplo para o nosso 
fortalecimento Espiritual. O 
propósito deste artigo é 
mostrar uma biografia 
resumida, facilitando assim, 
a leitura e a compreensão 
da sua vida, o "santo da 
alegria", que "preferiu o 
Paraíso" e o amor de Deus, 
às honras e glórias deste 
mundo. 
 
Estamos celebrando 502 anos de seu nascimento e como que por coincidência, Filipe Rômulo 
Neri nasceu na madrugada do dia 21 de Julho de 1515, Filho de Francesco e Lucrecia Neri, ano 
em que Santa Teresa de Ávila também nasce. Foi batizado no dia seguinte, no batistério de 
São Giovanni, consagrado em 1059 em Florença, Itália. “Junto com as suas duas irmãs mais 
velhas - Catarina e Elisabetta-, foi educado num ambiente familiar de classe média modesta” 
(Guilherme, 1998, p. 4). 
Filipe perdeu a mãe muito cedo, mas encontrou na madrasta uma digna sucessora que o 
amou como filho. O menino era tão amável, jovial e terno, que logo se tornou conhecido 
como Pippo Buono, “o bom Filipinho”. Essa bondade de coração e amabilidade contagiantes, 
permeadas pela graça divina, seriam o grande segredo de suas conquistas no apostolado. 

Ele foi ordenado sacerdote por volta do ano de 1553, a data certa não se sabe. Os últimos 
anos de sua vida foram marcados pela alternância de enfermidades e recuperação. Em 12 de 
maio de 1595, o cardeal Barônio, que o havia sucedido como superior, administrou-lhe 
os últimos sacramentos. Morreu em 26 de maio, aos 79 anos. 

O Papa Paulo V em 11 de maio de 1615 o declarou Beato, dando faculdade para ser celebrado 
seu oficio e a missa própria em 26 de maio de cada ano, dia da sua morte. Gregório XV no dia 
12 de maio de 1622 o canoniza, junto com quatro santos: São Isidro Labrador, São Francisco 
Xavier e Santa Teresa de Jesus. É patrono de Roma e é chamado apóstolo de Roma. 

 

REFERENCIA 

Guilherme, S. X. Filipe Neri, O sorriso de Deus, Paulus, São Paulo, 1998. 
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Nota da CNBB sobre o Momento 
Nacional 

 
Bispos recordam Constituição 

Federal: “é dever de todo 
servidor público, principalmente 
os que detêm elevadas funções, 

manter conduta íntegra” (Art. 37)  

 
Na Nota, os bispos afirmam que 
“tais denúncias exigem rigorosa 

apuração, obedecendo-se sempre 
as garantias constitucionais. 

Apurados os fatos, os autores dos 
atos ilícitos devem ser 

responsabilizados. A vigilância e a 
participação política das nossas 
comunidades, dos movimentos 

sociais e da sociedade, como um 
todo, muito podem contribuir 

para elucidação dos fatos e defesa 
da ética, da justiça e do bem 

comum”. 

PUCRS promove Congresso de 

Mariologia em agosto 

 
Refletir sobre o caráter teológico de 

Maria na fé cristã e na religiosidade 

popular é o objetivo do congresso 

que será realizado na PUCRS, de 21 a 

23 de agosto. A iniciativa é do 

Programa de Pós-Graduação em 

Teologia e ocorrerá no auditório do 

prédio 5. O evento terá o total de 20 

horas e os participantes com, no 

mínimo, 75% de frequência 

receberão certificados. O 

investimento é de R$ 30,00. 

“Fatima é sobretudo um manto 

de Luz que nos cobre.” 

Na sua homilia, o Papa ressaltou algumas passagens da Bíblia que 
atestam que temos Mãe. Uma “Senhora tão bonita” comentavam 
os pastorinhos ao voltarem para casa. E a pequena Jacinta chegada 
a casa desvendou aquilo que deveria ser um segredo entre eles: 
“Hoje vi Nossa Senhora” - exclamou. O Papa recordou, todavia, 
que Nossa Senhora não veio para que a víssemos, mas “veio 
lembrar-nos a Luz de Deus que nos habita e cobre”. E Fátima, para 
os peregrinos “é sobretudo esse manto de luz que nos cobre” 
 quando nos refugiamos sob a proteção da Virgem Maria para Lhe 
pedir para nos mostrar Jesus – disse o Papa. 
“Queridos peregrinos, temos Mãe. Agarrados a Ela como filhos, 
vivamos da esperança que assenta em Jesus (…)”. 
O Papa exortou a fundarmos a nossa esperança na humanidade 
que Jesus assumiu no ventre da Mãe e exprimiu o desejo de que 
essa esperança seja a alavanca da vida de todos nós! “Uma 
esperança que nos sustente sempre, até ao último respiro”. 
“Com esta esperança, nos congregamos aqui para agradecer as 
bênçãos sem conta que o Céu concedeu nestes cem anos, 
passados sob o referido manto de Luz que Nossa Senhora e, a 
partir deste esperançoso Portugal, estendeu sobre os quatro 
cantos da Terra. Como exemplo, temos diante dos olhos São 
Francisco Marto e Santa Jacinta, a quem a Virgem Maria 
introduziu no mar imenso da Luz de Deus e aí os levou a adorá-Lo. 
Daqui lhes vinha a força para superar contrariedades e 
sofrimentos.” 
Bergoglio dirigiu-se à multidão a chorar de fome; o Papa  rezou 
perante o Imaculado Coração de Maria que os pastorinhos 
acreditavam ter visto e disse que não podia não estar ali hoje… 
“Irmãos e irmãs, obrigado por me acompanhardes! Não podia 
deixar de vir aqui venerar a Virgem Maria e confiar-lhe os seus 
filhos e filhas. Sob o seu manto não se perdem; dos seus braços 
virá a esperança e a paz que necessitam e que suplico para todos 
os meus irmãos no batismo e em humanidade, de modo especial 
para os doentes e pessoas com deficiência, os presos e 
desempregados, os pobres e abandonados. Queridos irmãos 
rezemos a Deus com a esperança de que nos escutem os homens; 
e dirigimo-nos aos homens com a certeza de que nos vale Deus”. 
O Papa frisou depois que Deus criou-nos como esperança para os 
outros, conforme o estado de vida de cada um. Nisto está uma 
verdadeira mobilização geral do Céu contra esta indiferença que 
nos gela o coração e agrava a miopia do olhar. “Não queiramos ser 
uma esperança abortada! A vida só pode sobreviver graças à 
generosidade de outra vida” – disse Francisco recordando que 
Jesus se humilhou até à cruz para vencer as trevas do mal e trazer-
nos para a luz. O Papa finalizou invocando a proteção de Maria 
para que sejamos no mundo sentinelas que sabem contemplar o 
verdadeiro rosto de Jesus Salvador (…) e descobrir (…) o rosto 
jovem e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, 
acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor. 

 



 

 Servos da Caridade na 
Colômbia 

A Comunidade dos Servos da Caridade na 
Colômbia tem se desenvolvido ao longo dos 
últimos 31 anos, começando com a visita, 
em outubro de 1981 do Padre José Morelli, 
seguido da visita de padre Batista Omodei 
em Junho de 1983, que fizeram as primeiras 
incursões dos Servos da Caridade na 
Colômbia. 
Em 1986 começou com o Padre Silvano Poletto e Padre Silvio Sperotto acompanhado pelo 
irmão Manuel Olivares, a responsabilidade por moldar a nova comunidade religiosa 
guanelliana na Colômbia, que através destes 31 anos têm desenvolvido projetos que têm dado 
ao bairro de Bela vista e seus arredores muitos benefícios. A Comunidade dos Servos 
da Caridade é estabelecida pela primeira vez na urbanização Bela vista de Floridablanca 
Santander, criando assim a paróquia Santa Lúcia em 1987. 
No mês de Junho de 1988 é definitivamente inaugurada no dourado fazenda II, caminho Rio 
Frio com o nome de Don Luis, Seminário e Casa Guanella. 
Atualmente a Comunidade dos Servos da Caridade na Colômbia é a Paróquia Santa 
Lucia localizada na urbanização Bela vista de Floridablanca e próximo a ela a casa Fraterna 
Sagrada Família que desenvolve programas para o benefício dos idosos e é freqüentada ao 
meio-dia pelas crianças pobres, especialmente filhos de mães solteiras que por razões de 
trabalho não podem cuidar de seus filhos na hora do almoço. Ao lado da Paróquia Santa Lucia, 
também esta a Escola Paroquial Santa Lucia que atende as crianças das áreas circundantes, 
onde o trabalho do projeto de Educação e Inclusão Social é a partir do pré-escolar (Pre-
Jardim, Jardim e transição) através do ensino fundamental (primeiro ao quinto) e básico 
secundário (sexto ao nono), atingindo os graus de formação profissional média (X e XI). 

Na sede localizada no anel viário Km1 via 
Floridablanca Girón encontra-se o Seminário 
Don Guanella onde se acompanha os jovens em 
seu caminho vocacional, e o Centro de 
Educação e Reabilitação Don Luís 
Guanella, para as crianças e os jovens com 
síndrome de Down.    
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Nesta edição, a nossa entrevista quer homenagear o casal 

Victor Silveira e Eva Silveira, que completaram 50 anos de 

matrimônio em maio deste ano. O casal pertence à 

comunidade paroquial do Santuário Nossa Senhora do 

Trabalho, onde sempre com alegria e disponibilidade, 

testemunham a fé em Jesus Cristo.   

EFFATÁ: Poderiam nos contar brevemente a história de 

vocês?  

Victor e Eva: O Victor nasceu no dia 31 de maio de 1940 e eu em 28 de dezembro de 1942. 

Morávamos em Porto Alegre, ele residia no bairro Vila Ipiranga desde 1950, e eu morava no 

bairro Cristo Redentor. Nos conhecemos na quermesse da Festa de Nossa Senhora do Trabalho, 

eu com 20 anos de idade e ele com 22. Namoramos por um ano e depois rompemos o 

relacionamento por aproximadamente mais um ano. Retornamos o namoro e noivamos por 18 

meses. Casamos na Igreja Cristo Redentor no dia 27 de maio de 1967. Desde então, viemos morar 

no bairro Vila Ipiranga, freqüentando a Igreja Nossa Senhora do Trabalho.  

Em 1969 nasceu nosso primeiro filho o Marcelo e após 6 anos tivemos mais uma filha a Marcelise. 

Ambos realizaram os sacramentos na Paróquia Nossa Senhora do Trabalho.  

Em 1994 tivemos o privilégio de casar nosso filho Marcelo na Paróquia Nossa Senhora do 

Trabalho. Ele teve dois filhos, que são nossos netos Gabriel de 19 anos e Juliana de 12, que por 

sinal nasceu no dia 01 de maio um verdadeiro presente de Nossa Senhora do Trabalho.  

Hoje, após 50 anos de matrimônio, permanecemos com toda família na Paróquia, trabalhando e 

se doando por amor. 

 

EFFATÁ: Qual a importância de Nossa Senhora do Trabalho na vida de vocês? 

Victor e Eva: O Santuário Nossa Senhora do Trabalho é a paróquia a qual escolhemos para 
vivenciarmos nossa caminhada religiosa, ela é importante porque nos acolheu e fizemos 
amizades de fé, as quais muitas vezes são mais presentes que a própria família. 
 
EFFATÁ: Vocês estão completando 50 anos de vida matrimonial, qual é o segredo da perseverança no 
casamento? 
Victor e Eva: Amor, paciência, oração e compreensão. 
 
EFFATÁ: Como vocês acreditam que a comunidade paroquial pode ajudar na formação dos futuros 
sacerdotes? 

Victor e Eva: Através da oração, da acolhida, os recebendo como membros da comunidade e da 
família. 
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Nos dias 01 e 02 de abril realizou-se o 

encontro dos religiosos junioristas do 

Rio Grande do Sul pertencentes às 

diferentes congregações. Neste 

encontro participaram os junioristas 

guanellianos dos Servos da Caridade e 

das Irmãs Filhas de Santa Maria da 

Providência. 

 

No dia 1º de maio no Santuário Nossa 

Senhora do Trabalho, se celebrou a festa da 

padroeira dos trabalhadores. A mesma 

começou com a procissão partindo do lar 

São Luis Guanella percorrendo as principais 

ruas do bairro, e chegando até a Igreja 

Matriz onde deu-se início à celebração 

eucarística presidida por Dom Dadeus 

Grings, arcebispo emérito da Arquidiocese 

de Porto Alegre. Ao termino da missa, a 

comunidade continuou a festa com a 

tradicional almoço. 
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No mês mariano de maio e em 

comemoração ao dia das mães, os 

religiosos da comunidade do Seminário 

Filosófico Ibero americano de Porto 

Alegre, visitaram dois dos principais 

santuários marianos do Rio Grande do 

Sul: “Santuário Maria Mãe 

Evangelizadora”: popularmente 

conhecido como “santuário das mães” 

situado na cidade de Novo Hamburgo, e o 

“Santuário da Virgem de Caravaggio”, 

localizado na cidade de    Farroupilha. 

 

 

 

Gostaria de conhecer a 

Congregação dos  

Servos da Caridade? 

Visite nossas páginas! 

                                                                   

https://www.facebook.com/servosdacaridade 

                                              https://www.facebook.com/vocacional.guanelliano 

 

 

INFORMATIVO EFFATÁ – MAIO E JUNHO DE 2017                                                                                                                                    13 

 


