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Carta do Formador

Queridos amigos do Éffata e do Seminário Filosófico Guanelliano Ibero-Americano! Após
um período de férias todos já reiniciamos as atividades do ano de 2017. Também nós do
Seminário Filosófico já retomamos a normalidade da nossa vida ordinária. Vida ordinária
essa que se dá especialmente em torno da vida de oração, da experiência de vida comunitária,
de trabalho e atividades pastorais, além do estudo. Este tempo de formação é especialmente
dedicado à preparação cultural através do estudo em vista principalmente do sacerdócio,
rumo ao qual a grande maioria desses coirmãos em formação no nosso seminário filosófico
estão se encaminhando. Atualmente estudam filosofia, como preparação e base para realizarem
futuramente o estudo da teologia, que se dará em Bogotá, capital da Colômbia, e assim
completarem os requisitos de formação cultural e intelectual para o sacerdócio.

Porém, o estudo é somente uma parte. A Constituição dos Servos da Caridade, no número 96,
orienta de que durante esse período, chamado de período de profissão temporânea, “o coirmão
leve a ulterior aperfeiçoamento a formação iniciada no noviciado, em vista da profissão
perpetua”. Por isso, essa fase de formação deve ser considerada quase como que um
prolongamento da formação que esses coirmãos já realizaram no noviciado, cujo objetivo
foi o de formar para a vivência dos valores próprios da vida religiosa guanelliana.Sendo que
a finalidade da vida religiosa é a configuração ao Senhor Jesus, podemos afirmar que aos
religiosos ecoam de maneira ainda mais séria as palavras do apóstolo Paulo: “Tende em vós
os mesmos sentimentos de Cristo Jesus” (Fil 2, 5).

Formar a nossa pessoa, nossa humanidade, segundo o modelo de Jesus Cristo é a meta à
qual todo cristão deve tender, porém de modo ainda mais especial para aqueles que receberam
na Igreja a vocação à consagração total a Deus. As atitudes, a prática, os gestos e decisões
tomadas por Jesus devem ser para nós critérios de discernimento no nosso agir quotidiano.
E ninguém certamente ousaria dizer de ter já alcançado essa meta. Estamos todos a caminho,
e a configuração a Cristo permanecerá sempre, até o fim de nossa vida, o objetivo a alcançar,
pois sempre haverão em nós lugares de sombra, onde a luz de Cristo deve chegar e iluminar.
Por isso pode-se dizer que a formação de todo cristão, e de modo ainda mais especial dos
religiosos é permanente, ou seja, não acabará enquanto vivermos, e a pessoa do Senhor
Jesus é nossa bussola de orientação.

Queridos amigos, iniciamos mais esse novo ano formativo com a certeza de que o Senhor
está conosco, caminha ao nosso lado, socorre-nos em nossas fraquezas e sustenta-nos com
sua graça. Gostaríamos também de poder continuar contando com a vossa amizade e oração.
Uma cordial saudação a cada um!

“Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus” (Fil 2, 5)
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Pensamento Guanelliano Por Ir. Victor Vinicius

“A Cruz será para ti certamente querida, se caríssimo é para
ti o crucificado Jesus. As contradições e as adversidades

sejam de natureza material que moral, o bom Deus
converte-as em chuva de ouro”

Neste tempo de quaresma todos os cristãos são chamados a fazer uma experiência
mística de contemplação da cruz, ou seja, trazê-la presente no cotidiano de suas vidas.

Para São Luis Guanella, a cruz é um sinal de que: Cristo me amou e se entregou por mim,
mas também é um símbolo das contradições e adversidades desta vida, mas que na
eternidade será convertida por Deus em “chuva de ouro”, isto é, em ressurreição, em
felicidade e em gozo perpétuo. A partir do evangelho vemos que o próprio Jesus disse:
“Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me; pois,
quem quiser salvar a sua vida por amor de mim perdê-la-á; mas quem perder a sua vida
por amor de mim, achá-la-á. (Mateus 16:24,25).

Tomar a cruz é o caminho da abnegação, das
humilhações, do desprendimento total de si, e é
em suma “perder a própria vida” para encontrar
o único e verdadeiro amor: Jesus Cristo. A vida de
São Luis Guanella foi uma cruz de incompreensões,
de menosprezos e de acusações, no entanto, ele
sabia, qual era a mão que o conduzia. Dessa
maneira, fica claro, por exemplo, que no exílio de
Olmo, diante da sofrida escuridão de sua alma e
diante das desolações, a Paixão de Cristo o
consolava, pois ele soube aceitar sua cruz no Rezar
e no Sofrer.

Portanto, que não somente durante esta
quaresma, mas por toda a vida sejamos místicos
da cruz, que percebamos sua ciência e sua doçura,
que acima de tudo percebamos que alguém
morreu ali pra nos salvar e descubramos neste
mistério o sentido da vida.
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Santo do mêsSanto do mês
Por Cl. Luis Coronel
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Nesta edição, caros leitores, apresento-vos a um santo
cuja maioria o conhece pelo exemplo de vida bastante
singular, ele é São José, pai adotivo de Jesus e esposo da
Virgem Maria. No dia 19 de março se celebra a solenidade
de São José, modelo de pai e esposo, protetor da Sagrada
Família, São José foi escolhido por Deus para ser o
patrono de toda a Igreja de Cristo. Portanto, tenho a
alegria de publicar “uma parte” da carta encíclica do Papa
Leone XIII, dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 15
de agosto de 1889 “Quamquam Pluries”:

“Sobre este tema, que pela primeira vez nos
propomos a tratar publicamente, sabemos que a
devoção popular é não só propensa por natureza,
mas também já está bastante avançada. E, de fato,
vimos um grande progresso no culto a São José,
anteriormente promovido pelo zelo dos Sumos
Pontífices, depois estendido a todo o mundo,
especialmente quando Pio IX, nosso predecessor
de feliz memória, a pedido de muitíssimos bispos,
declarou o Santo Patriarca, Patrono da Igreja
Universal. Todavia, por ser muito importante que
o seu culto penetre profundamente nas
instituições católicas e nos costumes, queremos
que o povo cristão receba da nossa própria voz e
autoridade todo o incentivo possível. Sabemos
que a dignidade da Mãe de Deus é altíssima e que
não pode haver uma maior. Mas dado que entre a
beatíssima Mãe de Deus e São José existe um
verdadeiro vínculo matrimonial, é também certo
que São José, mais que qualquer outro, se
aproximou daquela altíssima dignidade que faz da
Mãe de Deus a criatura mais excelsa. De fato, o
matrimônio constitui por si mesmo a forma mais
nobre de sociedade e de amizade, e traz consigo a
comunhão dos bens. Portanto, se Deus deu José
como esposo a Maria, deu-o não só como
companheiro de sua vida, testemunha de sua
virgindade e tutor da sua pureza, mas
também como participante, por força do vín-

culo conjugal, da excelsa dignidade da qual
ela foi adornada.  Além disso, ele eleva-se
entre todos em dignidade também porque, por
vontade de Deus, foi guarda e, na opinião de
todos, pai do Filho de Deus. Em consequência,
o Verbo de Deus foi humildemente submisso a
José, obedeceu-lhe e prestou-lhe a honra e o
respeito que o filho deve ao seu pai.
Ora, desta dupla dignidade derivaram
espontaneamente os deveres que a natureza
impõe aos pais de família; assim, pois, São José
foi guarda legítimo e natural da Santa Família,
e ao mesmo tempo seu chefe e defensor,
exercendo estes ofícios até o fim de sua vida.
Foi ele, de fato, que guardou com sumo amor e
contínua vigilância a sua esposa e o Filho divino;
foi ele que proveu o seu sustento com o
trabalho; ele que os afastou do perigo a que os
expunha o ódio de um rei, levando-o a salvo
para fora da pátria, e nos desconfortos das
viagens e nas dificuldades do exílio foi de Jesus
e Maria companheiro inseparável, socorro e
conforto”

‘Ó São José pai adotivo de Jesus
Cristo e verdadeiro esposo da
Virgem Maria, rogai por nós e

pelos agonizantes deste dia’

MARÇO E ABRIL DE 2017
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“FIDES ET RATIO BINAE QUASI
PENNAE VIDENTUR QUIBUS

VERITATIS AD CONTEMPLATIONEM
HOMINIS ATTOLLITUR ANIMUS”

Pensamento filosófico
Por Cl. Adriel Wilson da Silva

Pensamento filosófico

Caríssimo leitor, um bom programa para o fim de tarde, além de um bom livro ou
uma cuia de chimarrão, pra aqueles que gostam, pode ser uma caminhada pelas ruas
da cidade. Temos lugares belos por conhecer, algumas vezes bem próximos de nós e,
com um pequeno terço na mão ou uma boa companhia que nos ajude a pensar em
coisas nobres ou eternas, esse passeio pode ser ainda mais prazeroso.
Caminhando, se olharmos a nossa volta, encontraremos não poucos lugares dedicados
à alimentação. Restaurantes, lanchonetes, e coisas do tipo. Eles estão por aí, alguns
mais finos, outros um tanto simples. Mas todos com seus fregueses.
Nossa cultura tem muito presente à mesa, o alimento, a partilha. Basta lembrarmos
como são nossas reuniões, nossas festas, comemorações de aniversários,
praticamente todas terminam com bons momentos em volta da mesa.
Nem sempre os banquetes foram como os temos hoje. Houve tempos na história em
que banquetear era algo como entregar-se a diversos vícios e paixões desordenadas
depois do alimento. Isso pode ser constatado quando lemos alguns escritos dos
antigos e nos debruçamos sobre a história do Império Romano ou mesmo da própria
culinária.

Atualmente, em uma sociedade profundamente moldada por princípios cristãos,
basicamente pelo monaquismo católico, um banquete é cada vez mais requintado.
Cozinhar para alguém é uma arte! Saber portar-se no momento das refeições é algo
nobre. E há sempre o interesse de enobrecer mais tal acontecimento com a taça mais
limpa, o detalhe na toalha, o arranjo em cima da mesa, a forma e desenho do prato, o
tempero de melhor cor, o de melhor cheiro, aquele que mais combina com a bebida.
Da mudança nas mesas, se pode notar a mudança na vida do mundo, e no particular,
a mudança na vida de cada pessoa, a minha e a tua, quando passamos a viver com
Cristo. Nossa vida de cristão tem muito disso, caro leitor.
Que lindo é notar que houve conversões, houve mudanças nos costumes
da humanidade, mas muito mais lindo é notarmos que nós mesmos
podemos sair de nossas paixões desordenadas, nossos vícios, nossos atos
ignóbeis a partir do momento em que conhecemos e nos decidimos a
seguir a Cristo.

Sinais de conversão

Seminário Filosófico Guanelliano Iberoamericano



A partir desse momento de encontro com Ele, também nós buscamos o melhor odor
para nossas vidas, a melhor aparência para nossas almas, o melhor tempero para
nossas relações, o que mais combina com o nome de cristãos: a santidade de vida.
Neste tempo, em que temos a oportunidade de mudar de vida com mais força de
vontade, e temos diante de nós a Festa da Páscoa, o nosso Verdadeiro Banquete é o
do Cordeiro, olhemos para a história do mundo, das filosofias, das ideologias,
admiremos tantas vidas mudadas por Cristo e acreditemos: tudo isso Ele pode fazer
por nós também.

Uma abençoada e santaUma abençoada e santaUma abençoada e santaUma abençoada e santaUma abençoada e santa
Páscoa a todos!Páscoa a todos!Páscoa a todos!Páscoa a todos!Páscoa a todos!
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Espaço Catequético
Por Cl. Saul Moralez

O arrO arrO arrO arrO arrependependependependependimentimentimentimentimento e ao e ao e ao e ao e a
 v v v v volololololttttta para para para para para a casa da a casa da a casa da a casa da a casa do Po Po Po Po Paiaiaiaiai

Caros irmãos e irmãs, estamos em pleno
desenvolvimento do tempo litúrgico da
Quaresma. Como sabemos, este é um
tempo privilegiado que a Igreja nos pro-
picia cada ano, para nos ajudar a progre-
dir na nossa conversão. A Igreja como Sa-
cramento de Salvação para os cristãos en-
tende que a conversão é um processo
contínuo e que cada um de nós deve tra-
balhar com a graça de Deus todos os dias
das nossas vidas até o momento de ser-
mos chamados para a vida eterna. A ape-
lação de Jesus para este propósito é rei-
terada na Revelação escrita: “Sede san-
tos assim como vosso Pai celeste é San-
to”. (Mt 5, 48)

A missão da Igreja compreende na sua es-
sência esse convite principal da pregação
do Reino: “Arrependei-vos e crede no
Evangelho” (Mc 1, 15). É um convite em
princípio feito para aqueles que ainda não
conhecem a Jesus e seu Evangelho. Ten-
do em conta esse aspecto o Catecismo

coloca uma dimensão tão profunda e
primordial para nós batizados: “Ora, o
apelo de Cristo à conversão continua a
soar na vida dos cristãos. Esta segunda
conversão é uma tarefa ininterrupta para
toda a Igreja, que ‘reúne em seu próprio
seio os pecadores’ e que ‘ é ao mesmo
tempo santa e sempre, na necessidade
de purif icar-se, busca sem cessar a
penitência e a renovação”. CIC 1428
Assim a continuação da conversão é um
empenho da vida cristã que a Igreja
anima e promove.

Esta contínua conversão deve ser
perseverante, por isso todos os anos
somos convidados e encorajados para
darmos mais um passo em direção a
santidade, para este objetivo é
fundamental vivermos os Sacramentos e
por em prática a Palavra. A vida
sacramental em particular é
importantíssima para a nossa conversão
diária, especialmente quero falar de um
aspecto que é fundamental dentro do

Espaço Catequético
Por Cl. Saul Moralez
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Sacramento da Reconciliação ou a Confissão,
este aspecto é o arrependimento.

O arrependimento é um desejo que surge do
exame de consciência, é o passo dado pelo
filho pródigo quando se deu conta que sair
da casa do Pai foi a pior transgressão que
podia ter cometido contra o amor do Pai. O
arrependimento começa com um desejo ver-
dadeiro de ser melhor, ter o firme propósito
de não pecar mais, é olhar com dor para nos-
so pecado confrontado com o amor do Pai e
se encher de esperança, sabendo que Ele está
de braços abertos para nos abraçar com a sua
misericórdia.

É importante enfatizar que o arrependimen-
to nasce da consciência de ter pecado, ora
essa culpa não é algo a ser tratado de forma
psicológica e sim como aquele indicador que
estamos nos afastando do amor de Deus, que
é amor que cura, amor que reestabelece,
amor que é luz.

Com a ajuda da graça somos impelidos a vol-
tar para a luz da casa do Pai onde seremos
curados, onde nossa culpa é transformada em
paz, onde nos alimentamos para caminhar de
fronte erguida em direção à santidade. Este
processo é fundamental, não existe uma re-
conciliação real entre o pecador e Deus se não
existe um arrependimento sincero, um pro-
pósito firme de progredir na nossa conversão.

“O arrependimento começa com
um desejo verdadeiro de ser me-
lhor, ter o firme propósito de não
pecar mais, é olhar com dor para
nosso pecado”

Para f inalizar quero lembrar que o
arrependimento é um dos passos que
constitui o sacramento da
Reconciliação precedido pelo exame de
consciência e seguido pelo propósito de
emenda, a confissão dos pecados e a
penitência. Estes passos estão
intrinsecamente ligados entre si e
eventualmente um é consequência do
precedente.

Que nessa Quaresma e seguida Páscoa,
possamos fazer esse caminho para a
casa do Pai, onde ele está aguardando
por nós, Ele que é o Amor, Ele que nos
amou por primeiro.

08MARÇO E ABRIL DE 2017
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Voz da IgrejaVoz da Igreja

“Durante os quarenta dias da Quaresma, nós cristãos
somos convidados a usar a força da Palavra de
Deus na batalha espiritual contra o Mal”: esta foi a
recomendação feita pelo Papa aos f iéis neste I
Domingo de Quaresma, 5 de março.
Antes de rezar a oração mariana do Angelus neste final
de inverno chuvoso na Praça de São Pedro, Francisco
comentou a passagem do Evangelho de Mateus que
narra como Jesus venceu as tentações e artimanhas
sugeridas pelo Diabo: com a Palavra de Deus
Naquela ocasião, Jesus enfrentou o diabo ‘corpo a
corpo’. Às três tentações de Satanás para tentar
impedi-lo de cumprir a sua missão, Ele respondeu com
a Palavra e, com a força do Espírito Santo, saiu
vitorioso do deserto. “Por isso – disse o Pontífice – é
preciso conhecer bem, ler, meditar e assimilar a Bíblia,
pois a Palavra de Deus é sempre ‘atual e eficaz’.

A Bíblia como o celularA Bíblia como o celularA Bíblia como o celularA Bíblia como o celularA Bíblia como o celular
“O que aconteceria se usássemos a Bíblia como
usamos o nosso celular? Se a levássemos sempre
conosco (ou pelo menos um Evangelho de bolso), o
que aconteceria? Se voltássemos quando a
esquecemos, se a abríssemos várias vezes por dia; se
lêssemos as mensagens de Deus contidas na Bíblia
como lemos as mensagens em nosso celular, o que
aconteceria?. É uma comparação paradoxal, mas faz
pensar...”
“Com efeito, concluiu, se tivéssemos a Palavra de Deus
sempre no coração, nenhuma tentação poderia nos
afastar de Deus e nenhum obstáculo poderia nos
desviar no caminho do bem; saberíamos vencer as
propostas do Mal que está dentro e fora de nós; e
seríamos mais capazes de viver uma vida ressuscitada
segundo o Espírito, acolhendo e amando nossos
irmãos, especialmente os mais frágeis e carentes,
inclusive nossos inimigos”.

Comissão para o Serviço da
Caridade volta a refletir sobre
Pastoral de Conjunto

 “Na luta pela transformação da
sociedade, se a gente tiver sozinho, a
gente não consegue nada. A gente
tem que se unir junto com as Pastorais
Sociais, com outras igrejas, outras
organizações sociais para criar uma
força social capaz de garantir esses
direitos”, ressaltou, lembrando a
realidade de retrocessos nos direitos
sociais que o país enfrenta, como a
proposta de reforma da Previdência
em tramitação no Congresso
Nacional. 

Pastoral da Comunicação
Regional planeja ações para

2017

O primeiro encontro da Pastoral
da Comunicação (Pascom)
Regional em 2017 ocorreu nesta
quinta-feira, dia 16, reunindo 19
comunicadores, entre leigos e
presbíteros

Papa: “A Bíblia como o celular
sempre conosco para lermos as

mensagens”

MARÇO E ABRIL DE 2017
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Obras Guanellianas Por Cl. Alvaro BarriosObras Guanellianas
Seminário Filosófico Guanelliano IberoamericanoSeminário Filosófico Guanelliano IberoamericanoSeminário Filosófico Guanelliano IberoamericanoSeminário Filosófico Guanelliano IberoamericanoSeminário Filosófico Guanelliano Iberoamericano

Estimados leitores do informativo Effatá!

Neste ano, queremos apresentar as obras guanellianas pertencentes à Província de Nossa
Senhora de Guadalupe, a qual tem sua sede na Cidade do México, capital do México.
Nesta edição queremos apresentar um pouco da história desta província e também a
sua atual situação.
A Província de Nossa Senhora de Guadalupe foi criada em 2 de Fevereiro de 2008 pela
união de duas delegações (Nossa Senhora de Guadalupe - Colômbia, Guatemala e México
e São Tiago apóstolo - Espanha), as quais eram dependentes da Cúria Geral da
Congregação dos Servos da Caridade.
Ao se unirem em uma única província, foi tomado o nome da delegação Ibero-americana,
ou seja, Nossa Senhora de Guadalupe, por ser o nome com o qual todos mais se
identificavam. Portanto, a mesma é constituída por quatro países: Colômbia, Espanha,
Guatemala e México.

Atualmente a Província Nossa
Senhora de Guadalupe é formada
por dezenove sacerdotes, um Irmão
religioso de voto perpétuo, e seis
religiosos de votos temporários,
dois estudantes de teologia em
Colômbia, dois na etapa do tirocínio
em Colômbia e Espanha e dois
estudantes de filosofia no Brasil.
Na próxima edição de nosso
informativo, vamos começar a
conhecer as obras guanellianas e
partilhar um pouco da missão da
província Nossa Senhora de
Guadalupe.

A Província hoje!

Atual Conselho Provincial

INFORMATIVO EFFATÁ Nº 57
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Por Cl. Rafael Messias

Entrevista
Queridos amigos leitores!

Nesta edição, entrevistamos o Pe. Rudinei Orlandi, o qual foi recentemente
ordenado sacerdote, e atualmente vive em Porto Alegre/RS.

1 – Padre, poderia nos contar brevemente a sua
história vocacional até à ordenação sacerdotal?

Sou o primeiro filho da família de Belmiro Orlandi
e Nercilda Muneron Orlandi. Nasci no dia 04 de
março de 1985, em Ronda Alta/RS, no interior do
município de Engenho Velho/RS, lugar que
deixamos por ser reserva indígena. Depois de viver
um tempo em Novo Xingu/RS, meus pais se
estabeleceram em Nonoai/RS, nessa época eu já
estava no seminário há 4 anos.

No dia 19 de fevereiro de 2005, junto com outros
cinco colegas, dos quais quatro estudaram comigo
desde a quinta série, ingressamos no seminário em
Carazinho para a casa de acolhida ou aspirantado.

Nos acompanharam o hoje provincial Pe. Mauro Vogt, o Pe. Adelmo Maldaner e os Ir.
Ademir Marín e Moacyr Tomazine. Nos anos de 2006-2008, cursei filosofia em Porto
Alegre, na companhia do Pe. Valdemar Alves Pereira como formador, juntamente com
a comunidade do seminário, em que éramos no total 12 seminaristas.
Em 2009, fiz o postulantado em Piraquara/PR, acompanhado pelo Pe. Alirio Angheben.
Começamos 5 postulantes, mas no decorrer do ano, os outros 4 deixaram a formação.
Em 2010, partia para o noviciado na Argentina, e em 29 de junho de 2011 fiz minha primeira
profissão religiosa nos Servos da Caridade. Posteriormente, estive acompanhando o
Pe. Deoclécio no patronato São José, em Itaguaí RJ.

Em janeiro de 2012, partia para Bogotá/Colômbia, a fim de iniciar os estudos de teologia.
Os dois primeiros anos foram na Universidad Pontifícia Bolivariana, de Bogotá. Em 2014,
interrompi os estudos para fazer o tirocínio, novamente em Itaguaí na companhia do
Pe. Deoclécio Danieli, Pe. Alcides Vergutz e Pe. Hélio da Costa Ferreira. Foi um ano em
que pude aprender muitas coisas, principalmente na área administrativa, pois tínhamos
duas obras, que era a escola Patronato São José, e o Lar Santa Lúcia, que atende 19
vovós, em turno integral. Em 2015, regressava à Colômbia, a fim de terminar a teologia,
mas com um agravante, era preciso mudar de universidade, agora era na Universidad
Santo Tomás, onde reaproveitei as matérias já estudadas antes e conclui os estudos em
2016.
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Os quatro anos de teologia foram acompanhados pelo Pe. José de Jesus, do Paraguai,
juntamente com o Pe. Carlos Blanchourt, no primeiro ano, e o Pe. Carlos Stapper nos
três anos seguintes. No ano de 2016, juntamente com o Pe. Eli Marcel De Abreu, fizemos
a profissão religiosa perpétua no dia 13 de agosto, na paróquia San Pedro Alcántara e
recebemos a ordenação diaconal no dia 14 de agosto na paróquia Nuestra Señora de las
Lajas, ambas em Bogotá, Colômbia. Fui ordenado sacerdote no dia 18 de fevereiro de
2017, na paroquia Nossa Senhora da Luz, em Nonoai RS, das mãos do Mons. Protógenes
José Luft. Nessa paróquia estão as relíquias dos mártires Beatos Pe. Manuel Gómez
Gonzalez e Coroinha Adílio Daronch, assassinados em missão no alto Uruguai, no dia 21
de maio de 1924. E no dia 19 de fevereiro celebrei a primeira missa lá nessa mesma
paróquia. Nesse dia também completavam 12 anos que eu entrava no seminário.
Atualmente sou vigário paroquial na Paróquia Santuário Nossa Senhora do Trabalho,
em Porto Alegre /RS. Também sou secretário nacional da Pia União de transito de São
José, que é uma corrente de oração a São José pelos moribundos. Convidamo-lo a
associar-se conosco nessa nobre causa. Para mais informação, mande-nos um e-mail:
contatopiauniao@gmail.com

Com a graça de Deus vou iniciando meu ministério sacerdotal, conto com as orações de
todos vocês, pois sem o auxílio divino nada podemos fazer.

2 – Padre, após anos de formação, o que
considera mais importante no caminho
formativo de um sacerdote? Penso que
o mais importante é cultivar um íntimo
e profundo contato com o Cristo
ressuscitado, através da oração pessoal
e acompanhamento espiritual. Depois,
também é muito importante a abertura
à formação, onde bebemos das fontes
do carisma que nos fortalece para trilhar
o caminho de seguimento a Cristo, e a
vivência dos sacramentos, porque nos
santificam.

3 – Hoje em dia, diante de tantas
propostas que o mundo globalizado
oferece, Deus continua chamando as
pessoas à vida religiosa e/ou sacerdotal?
Sim, com certeza; porém está mais difícil
de se encontrarem essas pessoas. A
realidade que atravessamos, aumenta o
desafio do trabalho vocacional. Não
podemos cruzar os braços e esperar que
as vocações cheguem até nós, é preciso
correr atrás. Mas esta missão não
incumbe só aos sacerdotes, irmãos ou
irmãs, mas sim a toda comunidade. Cada
membro dela está em lugares onde
muitas vezes nós, religiosos, não
podemos estar com tanta frequência,
como o seu bairro, casa, local de traba-

lhos entre outros. Além disso, cada batizado é
missionário, portanto é chamado a ser
animador vocacional, a ser sal da terra e luz do
mundo, com seu testemunho de vida sempre e
em qualquer lugar.
4 – Como interpreta a afirmação do Papa
emérito Bento XVI a qual foi reafirmada
recentemente pelo Papa Francisco: “O
cristianismo não cresce com proselitismo, mas
cresce pela atração, pelo seu testemunho,
pela sua pregação”.

Proselitismo é a tentativa de impor qualquer
doutrina ou religião anulando a liberdade do
outro. Isso nos diz o Papa, pois, o que
realmente evangeliza é o testemunho dos
cristãos, porque cativa as pessoas,
respeitando sua liberdade de escolha. Não se
trata de impor nossa fé, senão de vivê-la tão
bem, sermos tão santos que os outros vejam
em nós cristãos, outros Cristos e sintam o
desejo de segui-lo e de ser outros Cristos
também. É por isso que é uma tarefa não só
dos religiosos, mas de cada batizado, em
qualquer lugar em que esteja. Dom Guanella
nos deixou algo parecido “o mundo inteiro é
pátria vossa”, para dizer que não há nem
tempo e nem lugar específ ico para dar
testemunho, porque na verdade todo tempo
e lugar são propícios para tal.
Um abraço a todos e que Deus os abençoe.
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Em clima de alegria evangélica os Servos da Caridade celebraram duas ordenações sacerdotais:
do Padre Eli Marcel de Abreu, no dia 11 de fevereiro na Paróquia Santa Cruz em São Paulo/SP,
onde no dia seguinte celebrou a sua primeira missa. O neo-sacerdote será formador do Seminário
na etapa de aspirantado em São Paulo. A outra ordenação foi do Padre Rudinei Orlandi uma
semana depois, no dia 18 de fevereiro, que ocorreu na cidade de Nonoai/RS, na Paróquia Nossa
Senhora da Luz. No dia seguinte, na mesma Paróquia, celebrou a sua primeira missa. A nova
missão do neo-sacerdote será no Santuário Nossa Senhora do Trabalho, Porto Alegre/RS como
vigário paroquial e também como secretário Nacional da Pia União de Orações a São José pelos
agonizantes.

No dia 25 de fevereiro Pe. Renato Schneider
assumiu como novo pároco do Santuário
Nossa Senhora do Trabalho. Damos a ele as
boas-vindas e comprometemo-nos a
acompanhá-lo com as nossas orações.
Ao mesmo tempo em que damos ao Pe.
Renato as boas-vindas, despedimo-nos do Pe.
Alcides Vergütz que deixa a nossa
comunidade para assumir a sua nova missão
em Água Boa-MT como pároco na Paróquia
Nossa Senhora Aparecida.
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No dia 12 de março os religiosos da comunidade formativa do
Seminário Guanelliano Ibero-americano realizaram seu passeio
comunitário pelas principais zonas turísticas da capital gaúcha de
Porto Alegre/RS.
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