
 



 

O TESTEMUNHO DE SANTIDADE DE SÃO LUIS GUANELLA 
Todo o ano no dia 24 de outubro, celebramos a festa litúrgica de São Luis Guanella. Precisamente 
essa foi a data em que São Luis Guanella fechou os olhos para esse mundo, para reabri-los no 
paraíso, paraíso esse que tanto desejou. Naqueles últimos dias de vida, preso ao leito pela sua 
doença, segundo o testemunho de muitas pessoas, exclamava com fé e comoção, “paraíso, 
paraíso, paraíso...”. 
Esse foi sem dúvida o coroamento de um testemunho cristão heroico e que permanece para toda 
a Igreja, como um farol luminoso qual modelo a ser seguido. Olhando para ele, temos a visão de 
um homem totalmente apaixonado por Deus e movido por uma autêntica compaixão evangélica 
para com os irmãos, especialmente os mais provados no corpo e no espírito. Foi um cristão, 
discípulo de Jesus que amou de verdade e levou a sério o mandamento do amor qual via por 
excelência que conduz ao Reino de Deus. Nas palavras e na vida honrou o ensinamento do 
Apóstolo Paulo segundo o qual “ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não 
tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o címbalo que retine (...) não sou nada”  
(1 Cor 13).   
Seu testemunho cristão se revestiu de modo especial da caridade do Coração de Jesus Bom 
Pastor. Se existir uma característica que distinga a atividade pastoral de São Luis Guanella é a sua 
atenção para com os pobres, fracos e sofredores. Era como o Bom Pastor de que fala Isaías 
referindo-se ao Bom Deus: “Como o Pastor ele apascenta o seu rebanho, com o braço reúne os 
cordeiros, carrega-os no regaço, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam” (Is 
40,11). Tinha uma atenção especial para com aquela porção do rebanho de Deus mais 
necessitado, os pequenos, os deficientes, os doentes, os idosos inválidos. Na sua atividade 
pastoral sempre considerou de grande importância essa predileção para com os pobres porque 
neles via efetivamente a imagem de Cristo (cf. Mt 25). 
Além do mais a parábola do Bom Samaritano, muito se alinha com a vida desse santo. Da mesma 
maneira como aquele samaritano, movido unicamente pela compaixão evangélica, se deteve 
diante do sofrimento daquele irmão jogado pelo caminho, também o nosso santo, se inflamava 
de especial caridade para com os irmãos jogados no caminho da vida. Esses irmãos muitas vezes, 
devido às feridas que a vida ou o destino lhes trazem, permanecem como que imóveis e 
enquanto não houver quem lhes estenda a mão, não conseguirão levantar-se e seguir adiante. Eis 
que São Luis Guanella ensinava que “um coração que crê e que sente, não pode passar diante da 
indigência de um irmão que sofre, sem socorrê-lo”. 
Páginas e mais páginas já foram escritas sobre a vida desse homem, e ainda outras poderíamos 
escrever, porém me detenho aqui, talvez pretendendo simplesmente de alcançar o essencial: o 
amor. Creio sempre que os santos são para nós uma consolante irradiação do amor de Deus, pois 
no amor que eles refletem podemos ver, ainda que de modo imperfeito e menor do que na sua 
origem, a “largura, o comprimento, a altura e a profundidade” do Amor de Deus (cf. Ef 3, 18). 
“Deus é amor” (1Jo 4,8), portanto fica para nós a motivação para continuar sempre, apesar das 
dificuldades, decepções e percalços da vida a seguir investindo e acreditando no amor. O medo 
de amar supera-se amando, de maneira gratuita e desinteressada.     
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“Os defuntos são nossos irmãos, 

conhecem as nossas necessidades e 
socorrem-nos. Nós lhe oferecemos os 

sufrágios de uma prece e de uma 
esmola, e eles a nós dão força de 

resignação” 

A Igreja Católica Apostólica Romana, 
fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo é 
constituída por três dimensões. A celeste, a 
militante e a sofredora. A primeira, volta-se 
para os santos do céu, a segunda para os 
peregrinos desta terra, e a terceira para as 
benditas almas do purgatório. Trataremos, 
pois, deste assunto, uma vez que todo o 
mês de novembro é dedicado aos finados. 
Voltaremos o nosso olhar para as almas 
que padecem nas chamas purificadoras do 
purgatório, pedindo ao bom Jesus, por 
suas santas chagas, a eterna luz para os 
que já descansam em sua misericórdia. 

Neste sentido, percebemos que para 
nosso pai São Luís Guanella, as benditas 
almas nos conhecem e nos socorrem. É 
claríssima a sua devoção pelos fiéis 
defuntos, bem como a sua disposição em 
ajudá-las na redução da pena, pois ele 
mesmo nos convida a oferecermos 
“sufrágios de uma prece e de esmola”. Não 
há melhor sufrágio que possamos oferecer 
as queridas almas do que o Santo Sacrifício 
da Missa. É o maior presente que podemos 
dar a um falecido. O catecismo da Igreja 
Católica em seu artigo 1371 nos diz que:  

“O Sacrifício Eucarístico é também 
oferecido pelos fiéis defuntos que morreram 
em Cristo e não estão ainda plenamente 
purificados, para que possam entrar na luz e 
na paz de Cristo”.  
Confiamos plenamente e cegamente na 
misericórdia de Deus, mas não sabemos  

 
onde estão as pessoas falecidas, por isso 
rezar pelos defuntos é uma caridade 
enorme. A alma que foi liberta do 
purgatório pela oração de alguém, a este 
lhe será eternamente grata por toda a 
eternidade. Lanço um convite, para que 
durante a oração do terço rezemos com 
fervor a tradicional jaculatória: “Ó meu 
Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 
inferno, levai as almas todas para o céu e 
socorrei principalmente as que mais 
precisarem”. Certamente Jesus se encherá 
de compaixão, nos perdoará, nos livrará do 
inferno e socorrerá as almas do purgatório, 
de modo especial aquelas que mais 
precisam.  

É uma prova de amor muito grande 
sentirmos saudades daquela pessoa amada 
que faleceu, no entanto, esse amor precisa 
unir a saudade com a oração, pois como 
dizia nosso pai, as almas nos dão força de 
resignação, ou seja, elas nos dão força para 
encararmos os sofrimentos pelo amor de 
Deus.  

Portanto, ofereçamos a Santíssima 
Eucaristia, o Santo Rosário, nossos 
sacrifícios, penitência e mortificações em 
favor das almas, alimentando em nosso 
coração a esperança na misericórdia de 
Deus. Aquela alma que saiu do purgatório 
pelas nossas orações intercederá por nós e 
nos ajudarão a conquistar a coroa 
imperecível do amor e da verdadeira 

devoção a Nosso 
Senhor Jesus Cristo.  

Dai-lhes Senhor o 
descanso eterno, e a 

luz perpétua os 
ilumine. Descansem 

em paz. Amém. 
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COSTUMES QUE FALAM 
Caríssimos leitores do Efattá! Eu e você somos testemunhas de que se pararmos em um 
domingo ou num feriado, para contemplarmos as fotos dos nossos parentes do passado, 
teremos imensas diferenças. Não são apenas das cores, da moda (que em muitos casos era 
bem mais modesta), da qualidade de imagem, são diferenças de conteúdo também. No 
passado víamos rostos mais sérios, 
sorrisos tímidos e nem por isso, menos 
alegres e os momentos registrados 
eram aqueles muito importantes. As 
circunstâncias e os custos quiseram 
assim, e os homens se adaptaram. 
Quase sempre lugares pacatos, 
pessoas unidas. Em poucas palavras... 
Serenidade, harmonia, paz!  

Diferentes são as imagens que 
temos hoje. Todos os momentos são 
registrados e na maioria das vezes, 
expostos a muitos. Qualquer ação 
pode ser motivo para aumentar as 
informações à disposição de todos. Excesso de informação inclusive é o que se vê nas 
imagens modernas. Pessoas em quantidade, celulares, fones de ouvido e tudo o que o 

prezado leitor já conhece. 
De fato nossa sociedade mudou 

bastante. E uma das maiores mudanças 
que nós mesmos notamos é que somos 
afetados por informações de todos os 
lados. A tecnologia progride, a ciência 
se desenvolve, a comunicação aumenta.  

O ambiente atual pode não favorecer 
o contato com o transcendente. Assim 
nos diz a Igreja: “A vulgarização dos 
conhecimentos científicos conduz 
frequentemente o homem a situar-se 
na imensidão do cosmos e a extasiar-se 
diante de suas próprias capacidades e 
diante do universo, sem pensar de jeito 
nenhum que Deus é o seu autor1”. 

 

                                                           
1 CONSELHO PONTIFÍCIO DA CULTURA, PARA UMA PASTORAL DA CULTURA, Cap II, n. 11. 



 
 
E por que dizer isso nessa coluna de pensamento filosófico? Caro leitor, porque a Igreja 

acredita que: “É também a tarefa dos filósofos e teólogos qualificados, em  
condições de abordar com competência a cultura científica e tecnológica dominante, de 
identificar os desafios e os fundamentos para o anúncio do Evangelho”. 

Ora, desafio para o anúncio parece ser o fato de que nós, que queremos viver na 
presença de Deus, não nos ocupamos da cultura. Esquecemos de pôr a nobreza a qual 
Deus nos elevou, nas nossas músicas, nas nossas vestes, no desenho de nossas casas, na 
abertura à vida em nossas famílias, na educação familiar, no bom gosto com a arte.  

Diversos episódios nos últimos tempos põem em evidência que nós cristãos deixamos 
de defender o espaço de Deus na vida da sociedade, na cultura, no ethossocial, e as 
expressões da cultura cristã vão dando espaço para as expressões, que a bem da verdade, 
são ferramentas de propaganda do que é mau. 

Que saibamos discernir, no meio de tantas informações e de tudo o que é novo, aquilo 
que deve permanecer, aquilo que deve ser evangelizado para permanecer, e aquilo que 
deve ser deixado de lado na nossa cultura. E que possamos dar nossa contribuição para 
que nossa cultura possa manifestar a presença de Deus na vida de um povo. 
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Aproximar-se de quem sofre para restituir sua dignidade 
Durante a Missa, na manhã de terça-feira (19/09), na Casa Santa Marta, o Papa 
Francisco pediu ao Senhor que nos dê a graça de ter compaixão perante tanta gente 
que sofre, de nos aproximarmos e levarmos estas pessoas pela mão ao lugar de 
dignidade que Deus quer para elas. 
Inspirando-se no Evangelho do dia, dedicado à narração da ressurreição do filho da 
viúva de Naim por obra de Jesus, o Pontífice explicou que no Antigo Testamento os 
mais pobres dos escravos eram justamente as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os 
forasteiros. E o convite é para cuidar deles, de modo que se insiram na sociedade. 
Jesus, que tem a capacidade de olhar o detalhe, porque olha com o coração, tem 
compaixão: 
A compaixão é um sentimento envolvente, é um sentimento do coração, das vísceras, 
envolve tudo. Não é o mesmo que a pena ou que dó, pobre gente!: não, não é a 
mesma coisa. A compaixão envolve. É padecer com. Isso é a compaixão. O Senhor se 
envolve com uma viúva e com um órfão.... Mas diga, há uma multidão aqui, por que 
não fala para a multidão? Deixe … a vida é assim … são tragédias que acontecem, 
acontecem.... Não. Para Ele, era mais importante aquela viúva e aquele órfão morto do 
que a multidão para a qual Ele estava falando e que o seguia. Por que? Porque o seu 
coração, as suas vísceras se envolveram. O Senhor, com a sua compaixão, se envolveu 
neste caso. Teve compaixão”. 
A compaixão, portanto, impulsiona “a aproximar-se”, observou o Papa: podem-se ver 
muitas coisas, mas não se aproximar delas: 
“Aproximar-se e tocar a realidade. Não olhá-la de longe. Teve compaixão – primeira 
palavra – se aproximou – segunda palavra. Depois fez o milagre e Jesus não disse: ‘Até 
logo, eu continuo o caminho’: não. Pegou o rapaz e o que fez? ‘O devolveu para sua mãe’: 
devolver, a terceira palavra. Jesus faz milagres para restituir, para colocar as pessoas no 
próprio lugar. E foi o que fez com a redenção. Teve compaixão – Deus teve compaixão – 
se aproximou de nós no seu Filho, e restituiu a todos nós a dignidade de filhos de Deus. Ele 
recriou todos nós”. 
A exortação é de “fazer o mesmo”, seguir o exemplo de Cristo, aproximar-se dos 
necessitados, não ajudá-los “de longe, porque há aqueles que estão sujos”, não 
tomam banho”, “têm mau cheiro”. 
“Muitas vezes vemos os jornais ou a primeira página dos jornais, as tragédias... mas olhe, 
as crianças naquele país não têm o que comer; naquele país, as crianças são soldados; 
naquele país as mulheres são escravizadas; naquele país ... oh, que calamidade! Pobre 
gente... Viro a página e passo ao romance, para a telenovela que vem depois. E isso não é 
cristão. E a pergunta que eu faria agora, olhando para todos, também para mim: “Eu sou 
capaz de ter compaixão? De rezar? Quando eu vejo essas coisas, que me trazem a casa, 
através dos media ... as vísceras se movem? O coração sofre com essas pessoas, ou sinto 
pena, digo “pobre gente”, e assim ...”. E se você não pode ter compaixão, peça a graça: 
‘Senhor, dá-me a graça da compaixão’! 
Com a “oração de intercessão”, com o nosso “trabalho” de cristãos - devemos ser 
capazes de ajudar as pessoas que sofrem, para que “retornem à sociedade”, à “vida 
familiar”, de trabalho; em síntese: à “vida quotidiana”. 
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São Pio X 
Ao longo deste ano a proposta apresentada neste 
artigo, em primeiro lugar, é seguir uma linha do que o 
regulamento dos Servos da Caridade nos pede: 
“Celebrem-se como ocorrência de família e segundo as 
normas litúrgicas a memória dos santos da caridade” 
(n° 33), trazer à memória que no Evangelho de São Marcos 3, 13-19: “Jesus subiu a 
montanha e chamou os que ele quis; e foram a ele... para que ficassem com ele e para que os 
enviasse a anunciar a Boa Nova”. 
Por esta razão, ao dizer que Jesus segue chamando discípulos a cooperar na construção do 
seu reino, desde os primeiros Apóstolos, meditaremos a figura de um homem que deu o 
seu “sim” a este chamado através da sua consagração a Deus, como sacerdote a serviço da 
Igreja. Desta maneira colocamos de forma cronológica a biografia deste santo, narrando 
alguns momentos mais marcantes do seu ministério. 
Giuseppe Melchiorre Sarto, São Pio X, nasceu no dia 2 de junho de 1835 em uma pequena 
casa na aldeia de Riese, província de Treviso, perto de Veneza. Seu pai, Giovanni Battista 
Sarto (1792–1852), de profissão carteiro e sapateiro. Sua mão, Margaritta Sanson Sarto 
(1813–1894), teve que cuidar da família composta por quatro irmãos e seis irmãs, 
conseguindo suporte financeiro, através dos seus talentos na costura. Giuseppe aprendeu 
sobre a Fé Cristã com a sua mãe, em uma idade precoce, também nas aulas do padre Don 
Tito Fusaroni, e com o tempo a semente sacerdotal foi aflorando. Logo depois entrou no 
seminário. Ordenou-o sacerdote o bispo Giovanni Antonio Farina, dia 18 de setembro de 
1858, com 23 anos; estudou Direito canônico e a obra de Santo Tomás de Aquino. Foi iniciar 
sua primeira missão pastoral em Tombolo, na região de Veneto em 13 de novembro do 
mesmo ano. 
Em 18 de novembro de 1875, foi no seminário de Treviso como diretor espiritual. Em 10 de 
Novembro de 1884 foi nomeado Bispo de Mântua. De 31 de julho a 04 de agosto do ano 
1903 em que, curiosamente, se celebra o primeiro conclave do século XX, após o 
falecimento do Papa Leão XIII (Luigi Oreglia di Santo Stefano, 1878-1903), com a 
participação de 62 eleitores, Giuseppe Melchiorre Sarto, foi escolhido sucessor com o 
nome de Pio X (1903-1914). 
Foi beatificado 37 anos após seu falecimento em 1951 e posteriormente canonizado, em 03 
de setembro de 1954, pelo Papa Pio XII. O corpo de São Pio X permanece incorrupto ainda 
hoje e a festa litúrgica é celebrada no dia 21 de agosto. 
Desta maneira podemos concluir que é importante seguir o exemplo de São Pio X, um 
simples sacerdote, cujo amor sem fronteiras, cumpriu o seu ideal de "restaurar todas as 
coisas em Cristo". 

Referência. 
        Disponível em: www.vaticam.va     
        http://jesusensinamento.blogspot.com.br/2013/03/papa-sao-pio-x-o-papa-o-santo-sua.html 

http://www.nonsolobiografie.it/biografia_giuseppe_melchiorre_sarto.html 
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Presença Guanelliana na Espanha 

N o dia 25 de outubro de 1965 se comemorava o primeiro 
aniversário de beatificação de Don Guanella, neste dia, no 
povoado Palentino de Aquilar de Campo, três 
guanellianos, padre Carlos, padre Enrique e Irmão João se 
instalavam com um grupo de oito seminaristas na 
respectiva sede provincial, para esperar que terminassem 
as obras do novo colégio que receberia o nome de São 
José. 
Entre os anos de 1968 e 1969, o Colégio de Aguilar de 
Campo estava pronto. Chegou a ter neste período cerca de 120 alunos, os quais recebiam 
uma formação integral, ou seja, humana e cristã. 
Após a fundação do Colégio São José, a 
Congregação dos Servos da Caridade 
dirige seu olhar e seu coração à cidade de 
Madrid. Adquire um edifício na zona de 
Chamartim que se torna a sede da 
Associação Pia União de São José pelos 
agonizantes, fundada por São Luis 
Guanella. 
Depois se inicia um projeto na periferia 
da cidade de Valência, tendo como 
objetivo o trabalho educativo para 
pessoas com deficiências intelectuais. Em 
1977 inaugura-se o Centro de 
Reabilitação "Vila São José", este centro 
podia receber aproximadamente 20 internos e 16 pensionistas. 
Contudo, em 1991 muda-se a realidade social local e o colégio passa a não corresponder em 
estrutura, finalidade e localização, por isso é fechado. 
Os guanellianos deixam então Aguilar de Campo e tomam rumo a Madrid, onde se 
estabelecem no bairro de São Brás, para levar o carisma de Don Guanella. Sendo que em 
1997 tomam a direção pastoral da Paróquia São Joaquim. 
Desde outubro de 2010 os guanellianos se fazem presente no caminho de Santiago de 
Compostela com uma comunidade religiosa, a qual atende a três pequenas capelas (Arca, 
O Pino e Bama). As Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência também estão presentes no 
caminho com a pousada do Bom Samaritano. . 
Atualmente, na divisão organizacional da congregação, a Espanha pertence à Província de 
Nossa Senhora de Guadalupe, juntamente com Colômbia, México e Guatemala.  
 

 Setembro/Outubro 2017                                                                                                                                      08                                                                                                                                        

08

 

 
Julho/Agosto 2017                                                                                                                                                      02 

Colégio São José 1967 



 

Amados leitores do Effatá! 
Nesta edição, entrevistaremos cinco coirmãos que estão realizando a etapa formativa do 
tirocínio. Talvez muitos de vocês já os conheçam, pois, até o ano passado, estes tirocinantes 
estavam em Porto Alegre cursando filosofia. Dessa forma, saberemos como está sendo para 
cada um deles a experiência da missão guanelliana.  
Após se formarem em 2016 em Filosofia, cada um deles receberam a obediência de realizarem 
o tirocínio em uma casa guanelliana na América Latina, e assim foram enviados: Cl. Arturo 
para Floridablanca (Colombia), Cl. Diovane para Oran (Argentina), Cl. Edelberto para Caaguazú 
(Paraguai), Cl. Luis Ovelar para Assunção (Paraguai) e Cl. Renan para São Paulo/SP (Brasil). 
Assim, entrevistando cada um deles, realizamos as seguintes perguntas:   
Effatá: Brevemente, apresente-nos a obra em que está realizando, o tirocínio e conte-nos 
sobre as suas atividades desenvolvidas? 
Effatá: Qual a importância desta etapa do tirocínio para você?   
 

Nome: Arturo Aquino Márquez, 27 anos  
Arturo: A comunidade dos 
Servos da Caridade em 
Floridablanca, Colômbia, é 
liderada pelos padres Edgar 
Juárez e Raúl Rodríguez e 
realiza várias atividades 
pastorais. Dentre elas estão a 
atenção espiritual da 
paróquia Santa Luzia, no 
bairro Bellavista, Centro Vida 
Sagrada Família para pessoas 
da terceira idade, que é parte 
da comunidade paroquial, Colégio Paroquial Santa Luzia, que atende crianças, 
adolescentes e jovens do território paroquial e de outras comunidades, Centro Educativo e 
Reabilitativo São Luís, para pessoas especiais, e Casa de Formação Inicial (aspirantado e 
postulantado). 
As atividades que realizo no Centro Dom Guanella são catequeses especiais, durante a 
manhã de segunda, quarta e sexta-feira. No decorrer da tarde o tempo é destinado para os 
trabalhos de organização e cuidados da casa e para a preparação dos materiais das 
atividades apostólicas. Durante as noites, acompanho os grupos e pastorais da paróquia: 
catequeses de iniciação cristã, pastoral litúrgica e grupo de oração, cada um em seu 
respectivo dia.  
Arturo: Acredito que um dos frutos que posso colher no ano pastoral é a aproximação com 
os destinatários da nossa missão de caridade, pois o contato e o cuidado que implicam a 
missão me permitem ser um instrumento nas mãos do Pai Providente.  
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Diovane Sulzbacher Zwirtes, 26 anos 

Diovane: A obra guanelliana, Casa Divina 
Providencia, começou em 1998, na cidade de 
San Ramón de la Nueva Orán (norte da 
Argentina). Seu objetivo é trabalhar na 
promoção da dignidade da pessoa, pois todos 
somos filhos de Deus e temos uma dignidade. 
Fazendo um pouco de bem se pode ajudar a 
muitas crianças a sair da realidade de 
pobreza, de violência e de outros males. Por 
isso, a obra é voltada para crianças, 
mostrando que são capazes de superar as 
dificuldades que a vida apresenta.  
A casa religiosa encarrega-se de mandar transporte em busca das crianças, passando nos 
bairros de segunda a sexta-feira no período matutino. As atividades variam de educação 
física, aulas de leitura, gramática, musica e catequese. Ao chegar na obra, pela manhã, 
recebem o café, e inicia-se o apoio escolar com professoras que ajudam voluntariamente 
nas tarefas. Também há momentos de recreação, jogos de futebol, de cartas, carrinhos e 
bonecas, de que eles gostam mais de brincar. Ao meio dia, o almoço, e logo são levados as 
suas casas. É uma casa de Deus sob o amparo da Divina Providência, que cada dia concede 
as graças de servir a 80 crianças, sem cobrar nada, apenas com as doações de voluntários e 
pessoas de bom coração. A comunidade religiosa é formada por três religiosos: Padre 
Sebastian Aguilera, Padre Gastón Aquino e eu. Assim, tenho a responsabilidade de sair pelo 
periodo da manhã para buscar as crianças; de mostrar, através da catequese, os valores de 
uma vida espiritual com Deus, e de animar cada dia a parte espiritual da Casa Divina 
Providência. Nos domingos, sou o responsável do grupo juvenil guanelliano. Trabalhar 
nesta obra guanelliana é muito gratificante e uma benção de Deus. Sabendo que o pouco 
que se faz por eles é uma alegria, uma realidade de que essas crianças sejam pessoas de 
espiritualidade, disciplina, valores e metas, que possam ter um futuro melhor.  
Diovane: A importancia desta etapa do tirocínio é um enfrentamento intenso e vital das 
tarefas pastorais e apostólicas, adquirindo experiência guanelliana, e colocar em pratica 
tudo que se vem aprendendo em formação.  

Comprometido diretamente com a missão e o carisma guanelliano, a maturidade 
espiritual e carismática será de crescimento na fé e sobretudo na vida religiosa.  Todos os 
elementos que caracterizam esta etapa formativa são, para esse propósito, um crecimento 
que seja acompanhado pelo diretor, pela comunidade, e pelo Padre espiritual, fazendo 
uma síntese pessoal entre atividade e os valores da vocação.  

Na obra em que me encontro, percebe-se bem claramente todos os pontos 
fundamentais para um crecimento espiritual, cujo carisma e missão guanelliana sãp bem 
visíseis e forte, a cada dia que passa. Agradeço a Deus e a Mãe da Divina Providência, em 
proporcionar uma experiência tão bonita, e sentir mais forte o caminho do coração, o 
caminho que é ungido pelo amor de Deus, dia a dia.   
 
Nome: Renan Rafael de Souza Santos. 27 anos. 
Renan: Esta etapa formativa do Tirocínio norteia minha ação em cinco espaços diferentes 
para motivar a promoção do ser humano. Em primeiro lugar, tenho uma convivência diária 
com a Obra Educativo-Assistencial do Recanto Nossa Senhora de Lourdes, uma entidade 
Religiosa que acolhe e cuida de crianças, jovens e adultos com alguma deficiência 
intelectual, proporcionando para essas pessoas especiais um atendimento educacional 
especializado.  
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Minha presença junto aos assistidos é diária em 
momentos de oração, pedagogia e lazer. Além 
disso, uma vez ao mês proporciono aulas de 
culinária no Centro da Criança e do Adolescente, 
outra entidade, anexa a nossa Paróquia Santa Cruz, 
também na região norte da capital Paulista. Nesta 
paróquia, aos finais de semana, ocupo-me de 
atividades pastorais. Igualmente, há ainda o contato 
e participação em algumas das atividades dos 
seminaristas da Etapa Formativa do Aspirantado e 
finalmente auxilio a Animação Vocacional da 
Congregação.  
Renan: Como Guanelliano religioso Servo da 
Caridade, com a oportunidade desta etapa 
formativa, experimento a missão da Congregação 
na Sociedade. São muitos os desafios para fazer um 
pouco de bem, entretanto consigo hoje valorizar de 
modo real o motivo da Consagração feita a Deus, porque sou um instrumento Seu, ainda 
em formação. A convicção de seguir a Jesus Cristo encontra nesta missão do Tirocínio o 
Kairós para que eu prepare devidamente o cuidado do pobre e indefeso, e me especializa a 
cuidar do próximo como um homem de Deus. O Tirocínio me impele a estar no meio dos 
irmãos, querendo promover a sua dignidade de pessoa humana, sem me afastar do autor e 
motivo da fé, Jesus. Portanto, vivenciar o Tirocínio é aprender de Jesus a entrar no tempo 
e espaço da história, lançando sementes do Reino e a buscá-lo a todo instante. 
 
Nome: Cl. Edelberto Garcete Ramos, 26 anos  
Edelberto: O tirocínio é 
uma etapa do nosso 
itinerário formativo 
para ter um contato 
direto com os nossos 
destinatários, com o 
carisma do instituto 
dos Servos da 
Caridade.  Justamente 
fui designado para 
fazer esta experiência 
de um ano em 
Caaguazú (Paraguai), 
onde a Obra Don 
Guanella está presente. 
Aqui o campo de 
atividade é amplo com a assistência de uma paróquia com mais de sessenta capelas 
atendidas pelos coirmãos, visando orientar, santificar e administrar os sacramentos. 
Também temos a escola para pessoas com deficiências (bons filhos como nosso Santo 
Fundador os chamou). Portanto, minha presença é de compartilhar e ter uma experiência 
de catequeses com os bons filhos que também são chamadas à santidade, com oficinas e 
trabalhos na horta e outros. Realizo pastorais com os jovens do Movimento Juvenil 
Guanelliano e com o Oratório para as crianças. Então, o campo do trabalho é amplo e 
enriquecedor no contato com o carisma e o povo de Deus.  
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Edelberto: Deus fala ao coração do homem, e esta experiência me está ajudando a ver a 
realidade da missão que estão levando os coirmãos com sacrifício, dedicação e sobretudo 
com muita alegria. Experiências que me animam no seguimento de Jesus Cristo, no carisma 
e espiritualidade de São Luís Guanella. Portanto, contente por esta etapa do tirocínio em 
que sinto a caricia de Deus servindo aos últimos.  
 
Nome: Luis Ovelar, 27 anos 
Luis Ovelar: Atualmente, estou 
em Assunção (Paraguai) numa 
comunidade religiosa chamada 
“La Piedad” Obra Dom 
Guanella. Trabalhamos em lar 
de idosos, paróquias, seminário 
e escola.  Primeiramente, a 
experiência no lar de idosos é 
de ajudar 21 vovozinhos em 
situações de abando e 
enfermidade, totalmente 
dependentes de cuidados. 
Umas das atividades diárias é administrar os alimentos e materiais necessários para o lar, 
comprar alimentos e medicamentos de consumo diário. Em caso de doenças graves, a 
pessoa precisa ser acompanhada nos hospitais e outros atendimentos intensivos.  Ajudar 
nas refeições e outras coisas, oferecendo uma melhor qualidade até o final da vida para 
essas pessoas, segundo o carisma Guanelliano. Na paróquia, trabalhamos nas pastorais 
com os jovens como grupos Guanellianos, catequese e celebrações. Trabalho com um 
grande grupo de animação vocacional que ajuda a muitos de nossos jovens que sentem o 
desejo de consagrar sua vida a Jesus na vida religiosa.  No seminário. juntamente com o 
formador e dois candidatos ao sacerdócio, fazemos experiência comunitária de oração, 
trabalho e vida fraterna em comunidade. Também estou fazendo uma experiência de dar 
aula no colégio Beato Luiz Guanella da cidade de Aregua, cuidando na formação dos 
alunos, especialmente na parte humana e religiosa.  
 
Luis Ovelar: A etapa do tirocínio é muito importante na formação do religioso, 
especialmente para estar preparado e dar continuidade a uma missão apostólica dentro da 
congregação Guanelliana e da Igreja.  Ê uma etapa muito especial de experiência e de 
trabalho, principalmente para conhecer e aprofundar o carisma da nossa congregação, 
ajudando aos pobres e mais necessitados.  Para mim, o tirocínio é uma oportunidade para 
crescer na missão e no carisma, e de maneira especial me ajudou a aprofundar as 
realidades das nossas casas e conhecer as problemáticas de cada uma delas. A vida 
fraterna em comunidade, a partilha com a comunidade fortalece a nossa escolha por Jesus 
que nos consagra para a missão. Também nesse sentido posso dizer que a experiência de 
trabalho e participação na vida pastoral ajudou-me a renovar e amadurecer a escolha pela 
vida consagrada.  
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No dia 06 de agosto realizou-se o Encontro dos Religiosos da zona norte de Porto 
Alegre, nas dependências do Hospital Banco de Olhos. Este evento contou com a presença 
dos Servos da Caridade e das Filhas de Santa Maria da Providência. 

Padre Mauro Vogt celebrou no dia 15 de 
agosto o seu Jubileu de Prata (25 anos) de 

ordenação sacerdotal, que coincidiu com a 
Semana da Família.  

Entre os dias 14 e 19 de agosto celebrou-se 
a semana da família no Santuário Nossa 

Senhora do Trabalho. Dentro da celebração de 
Encerramento , procedeu-se à vestição dos 
coroinhas da paróquia, momento festivo em que 
participaram membros da comunidade e 
também os pais das crianças que receberam a 
veste. 

 

Ocorreu dia 25 de agosto no salão 
paroquial do Santuário Nossa Senhora 

do Trabalho, o almoço do Seminário Filosófico 
Ibero-americano Guanelliano. Contou com 
presença das diferentes capelas pertencentes 
à paróquia, de padres e seminaristas 
guanellianos e de toda a comunidade 
paroquial. 
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Dia 7 de setembro na casa das 

Irmãs Dorotéias realizou-se a jornada 

de capacitação da equipe da Pastoral 

Vocacional Paroquial, contando com a 

presença do Pe. Tiago e dois dos 

religiosos da comunidade do 

seminário. 
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