
 



 

TRABALHADORES PARA A MESSE... 

 
Li há algum tempo atrás, um artigo que retratava a situação das vocações sacerdotais na Igreja. 

Tinha como título: “Precisa-se de Padres...”. Segundo esse artigo, tirado do site ACI Digital, 

constata-se um crescimento da população católica no mundo, especialmente na África e na Ásia, 

e um número de paróquias e de sacerdotes insuficiente para dar conta dessa demanda. A boa 

notícia é que a Igreja cresce no mundo, o Espírito Santo age e o timoneiro que é Jesus conduz a 

barca de Pedro, por vezes inclusive, em meio a tempestades e ventos contrários. Mas lança-se de 

fato o desafio de uma atenção cada vez maior ao cultivo e à formação de novas vocações 

sacerdotais para a Igreja. Ainda que talvez a nossa realidade Latino-Americana de Igreja retrate 

uma situação diferente – fala-se de diminuição do número de católicos – a necessidade de 

vocações sacerdotais permanece urgente, talvez mais do que nunca, inclusive para fazer frente a 

um cenário de evangelização mais desafiador. 

Estamos no mês de agosto, mês vocacional, onde cada batizado é chamado a renovar a 

consciência da sua vocação. O primeiro domingo de agosto, tradicionalmente é dedicado aos 

sacerdotes, a fim de que possam agradecer a Deus, pelo dom da vocação que receberam e para 

que a Igreja inteira possa rezar por eles, além de interceder a Deus para que continue chamando 

sempre novos batizados a esse específico e especial ministério na Igreja em favor do Povo de 

Deus. 

Pergunto por vezes o porquê de o número de sacerdotes ainda ser insuficiente, e o porquê de as 

novas vocações sacerdotais ainda escassearem. Tenho algumas respostas a essas perguntas, 

outras ainda busco. Creio, porém, que Jesus continua chamando e que muitos jovens sentem no 

coração esse chamado. Mas as condições para ter a coragem suficiente de responder são 

sobretudo o amor e a fé. É possível que por vezes a incerteza sobre o futuro e a insegurança, 

possa ter o poder de paralisar. Porém gostaria de dizer que realmente não há o que temer! Se os 

sinais do chamado de Deus ao sacerdócio na vida de um jovem existem, se em oração sente que 

Jesus lhe faz o convite, não se devem ter motivos para temer, pois o Senhor não abandona aqueles 

a que chama. E ainda, se a fé desse jovem for forte e suficientemente sólida, então sim, caminhará 

seguro e confiante por cima das águas por vezes tempestuosas dos mares bravos da vida, como 

fez Jesus. Realmente não há o que temer, se a vocação ao sacerdócio é de fato assumida, e se o 

“sim” dado reflete um verdadeiro amor a Deus, os motivos de alegria e de satisfação superarão 

em muito, aqueles de preocupação, incerteza ou desânimo. 

Diz Jesus “a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que 

envie operários para a sua messe” (Mt 9, 37-38). Ele quer nossa colaboração e 

comprometimento. Rezemos pelas vocações e especialmente por aquelas sacerdotais. Um bom e 

frutuoso mês das vocações! 
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Não podemos de forma alguma, fundamentar a espiritualidade mariana do nosso pai São 
Luis Guanella, meramente nos fatos exteriores da sua devoção. No entanto, é preciso 
observar acima de tudo a excelência e o lugar de Maria em sua vida. O que de fato Nossa 
Senhora representou na vida do nosso pai? Apenas uma intercessora? Somente modelo de 
vida? Vejamos em que consistia a sua piedade. 
Sabendo que o tipo de culto que a Igreja presta a Virgem Maria, chama-se hiperdulia, 
diferentemente dos outros santos que são cultuados pela dulia, vemos a nobreza excelsa de 
Nossa Senhora na vida do cristão. Para nosso pai, esta hiperdulia consistia na Maternidade de 
Maria em sua vida, pois percebemos que na maioria dos seus escritos, se dirige a ela como 
Mãe.  
Infelizmente e tristemente, percebemos que muitas vezes no meio cristão, a Virgem Maria é 
tratada apenas como um simples modelo de vida. Neste sentido, nosso pai, vem nos ensinar 
que Nossa Senhora é muito mais do que um modelo a ser imitado, ele a chama de mãe dileta. 
Percebemos claramente no nome da congregação das Filhas de Santa Maria da Providência, 
que o fundador colocou nossas próprias 
irmãs sobre a filiação e o amparo da Virgem, 
estando todas as congregadas ao redor da 
Mãe do Céu. 

 
Por fim, que cada cristão, possa rever a 
sua devoção à Mãe de Deus. O que Maria 
representa em minha vida? Sinto sua 
proteção? Tenho uma relação de amor 
com ela? Rezo o terço diariamente por 
obrigação ou por amor à Mãe? 
Que nas horas de incertezas e de aflição, 
sintamos a confiança na paz do olhar de 
Nossa Senhora da Providência, última 
esperança, e consolo nos momentos de 
aflição. “Basta apenas o perfume de Maria, 
para encher a solidão da vida, a solidão do 
homem”. E esse perfume nosso pai o 
sentiu! 
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Perseverança 
Caríssimos amigos, leitores do Efattá. 
Chegamos à edição de julho e agosto do 
nosso informativo. E o mês de agosto, 
aqui no Brasil, reúne todas as vocações a 
serem celebradas a cada domingo. São as 
vocações sacerdotal, religiosa, 
matrimonial e leiga.  
Falar de vocação, em primeiro lugar é falar 
de um chamado de Deus. Ele é a pessoa 
com quem nos encontramos, sentimo-nos 
amados e em resposta a esse amor, 
decidimos de segui-lo no caminho que nos 
propõem. 
Os filósofos constatam que o homem é 
uma tarefa imposta a si mesmo. Sabem 
que o homem quer chegar a algum lugar e 
quando não almeja mais nada, adoece. 
Algo disso se nota na constatação do 
pensador Victor Frankl de que o homem 
“suporta qualquer como quando tem um 
porquê”. 
Se unimos as duas ciências, a teologia que 
nos ensina sobre o chamado de Deus e a 
filosofia que constata a sede de grandeza 
do homem, entenderemos um pouco 
sobre a realização da nossa vocação. 
O ser humano se realiza em todos os seus 
“como” ao encontrar um bom “porque” 
para eles. Encontrar esse “como” é a 
tarefa daquele que se sabe vocacionado e 
quer discernir a missão a qual Deus o 
chama. E o “porque”, é ser santo, da 
maneira que Deus quer que sejamos, só 
assim seremos plenamente felizes, com 
Ele, no Céu. 
O caminho para a felicidade eterna tem 
suas dificuldades. Mas isso, com a graça 

de Deus e um pouco de força de vontade é 
superável. Isso porque o “como” cristão 
está profundamente ligado à Cruz de 
Cristo. Chegar ao Céu é a meta de quem 
antes passou pela cruz de cada dia, sofreu 
como Cristo e uniu suas dores às de Cristo 
na Cruz. 
É por isso que os cristãos de todos os 
tempos, nas mais diversas missões, 
levaram até o fim a sua cruz e suportaram 
pacientemente os sofrimentos que cada 
um tem diariamente. Todos eles tinham 
um “porque”: tinham como meta a 
felicidade eterna do Céu. 
A vida e a missão do cristão estão repletas 
de nobreza, no “como” e no “porque”. O 
porque é nobilíssimo, porque não há reino, 
lugar, riqueza na Terra que se compare ao 
Paraíso Celeste. E o “como” igualmente 
nobre, porque é o caminho trilhado e 
ensinado pelo Filho de Deus. 
Que nas nossas vocações de religiosos, 
pais e mães de família e sacerdotes, não 
nos esqueçamos do motivo nobre, da 
razão pela qual optamos, não nos 
esqueçamos da Voz que primeiro nos 
amou e nos chamou a ser feliz. E não nos 
esqueçamos que nas dificuldades que 
encontramos no caminho para ser santos 
está conosco, ajudando a carregar a cruz, 
Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
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A DIGNIDADE HUMANA E O DESAFIO 
CONTEMPORÂNEO 

Prezados leitores do nosso informativo, estamos na metade de um ano que nos trouxe 

momentos bastante tristes, enquanto cristãos defensores em primeiro plano da vida. 

Vimos como o flagelo da guerra em países longínquos deturpa a cada dia, uma realidade 

inegável para quem vive deste lado do mundo: a dignidade humana. Também podemos 

nos referir com esta mesma pauta a outras realidades mais conhecidas, inclusive em 

detalhes pelo nosso meio social: jogos suicidas, legislações em prol da morte, terrorismo 

sendo consumado sem restrições etc. Vemos claramente como o ser humano, por motivos 

diversos, se esquece nas suas ações de uma verdade que para nós católicos, nunca pode 

ser menosprezada nem colocada em risco, a ponto de se converter num valor a critério de 

interpretação privada, 

estamos falando aqui da 

dignidade da pessoa 

humana.  

Encontramos no 

Catecismo da Igreja 

Católica, no número 1700, 

que a fundamentação 

desta dignidade é a 

criação do homem à 

imagem e semelhança de 

Deus. O Catecismo ensina 

que em Cristo, que é a 

imagem viva do Deus invisível, foi criado o homem à imagem e semelhança do seu Criador. 

É em Cristo que nossa dignidade como criaturas é restabelecida, já que pela corrupção do 

primeiro pecado, estava manchada. É Cristo que renova nossa dignidade com a 

incomensurável beleza originária e robustecida pela graça de Deus, o Criador.  

O homem carrega sempre essa imagem que é divina e quando vive em comunhão com os 

seus irmãos, o próprio homem é semelhança das pessoas divinas que são a perfeita 

comunhão.  
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Esta comunhão é em definitiva uma riqueza que fortalece o nosso  

ser pessoa, o nosso compartilhar uma natureza, o sermos irmãos, o amor fraterno que 

prioritariamente é vida e vida verdadeira.  

A comunhão dos que se reconhecem imagem e semelhança de Deus é o testemunho para 

quem ainda não descobriu sua inestimável sacralidade. O manto divino que cobre a 

existência não deve ser manchado de novo pela morte trazida pelo pecado e implantada 

no coração do homem. É grande demais a bem-aventurança comparada com desejos 

mesquinhos e interesses terrenos de poder e banalização da vida em favor da morte 

disfarçada de falsa liberdade.  

Mesmo que pareça que no mundo o desespero e o pecado avancem, sem serem detidos, 

os católicos, somos chamados a exercer nossa participação nas realidades divinas. O 

Catecismo nos explica: “A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito divino. Pela 

razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Por sua 

vontade, ela é capaz de ir, por si, ao encontro de seu verdadeiro bem. Encontra sua perfeição 

na ‘busca e no amor da verdade e do bem’. Ser luzes no mundo das trevas é a vocação do 

homem, iluminar com a Verdade que é Cristo, escutar a vontade de Deus para cada um e se 

submergir no mistério do seu amor infinito, porque somos as únicas criaturas que Ele quis 

por si mesmas”. O homem católico contemporâneo é exigido a viver desta maneira se quer 

levar adiante o projeto do Reino dos céus.  

 

Somos assim, convidados a refletir e fortalecer nossa convicção sobre quem somos, da 

onde viemos e qual é nosso fim: Deus, nosso Criador. A luta entre o bem e o mal é vencida 

por nós em Cristo que por sua Paixão, Morte e Ressurreição, nos mereceu a vida no 

Espírito e nos dá a força de sermos neste mundo reflexos do nosso Criador, para nossos 

irmãos na fé e para o mundo inteiro.    
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São Vicente de Paulo, 

santo da caridade 
Neste espaço que é dedicado aos Santos, trago 
uma importante figura de ser humano, exemplo 
de caridade, que viveu na França no século XVII, 
destacando sua vida, obra, espiritualidade e 
principalmente quem é este homem de Deus. 

Estamos celebrando os 436 anos do seu 
nascimento, e este bondoso homem chama-se 
Vicente de Paulo, nascido na cidade de Pouy, 
França. Curiosamente não existe o registro do seu 
nascimento, pois o registro de inscrição só iniciou 

em 1648. Porém, a maioria das biografias modernas apontam a data de 24 de abril de 1581. 
Filho de pais camponeses manifestou o desejo e gosto pelos estudos, iniciando a cursar 
Teologia em Zaragoza y Toulouse em 1596.  Foi ordenado padre ainda bem jovem, com 
apenas 19 anos de idade. 

No início de sua vida sacerdotal teve que enfrentar dificuldades, foi amadurecendo aos 
poucos e desde 1612 dedicou-se inteiramente no serviço aos pobres. Percebeu que tinham 
necessidades urgentes e que, para ser fiel a Cristo, era preciso servi-los. Em 1625 começou a 
organizar diversas organizações de caridade, passando assim a dedicar-se inteiramente à 
evangelização. Para este fim fundou a Congregação da Missão e com Luisa de Marillac em 
1633 a Companhia das Filhas da Caridade. De muitas 
maneiras e com criatividade, desenvolveu uma 
intensa ação caritativa e missionária, sempre 
contando com os padres e irmãos de sua 
Congregação, com as irmãs de Caridade e com 
muitos leigos e leigas generosos. 

Em junho de 1660, a força de Vicente começou a 
enfraquecer, morrendo em Paris no dia 27 de 
setembro desse ano, tinha quase 80 anos. Em 16 de junho de 1737, foi canonizado pelo 
papa Clemente XII, e, em 12 de maio de 1885, foi declarado pelo Papa Leão XIII, patrono de 
todas as obras de caridade da Igreja Católica. Seu corpo repousa na capela da casa mãe, 
São Lorenzo, em Paris. 

Referência: CORERA, Jaime C.M. Vida del Señor Vicente de Paúl. Salamanca: CEME 1998 
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Carta-circular aos Bispos sobre o pão e o vinho para a Eucaristia 
A Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, por determinação do Santo Padre Francisco, dirige-se aos Bispos 
diocesanos (ou aqueles que pelo direito lhe são equiparados) recordar-lhes que lhes compete providenciar dignamente tudo aquilo 
que é necessário para a celebração da Ceia do Senhor (cf. Lc 22,8.13). Ao Bispo, primeiro dispensador dos mistérios de Deus, 
moderador, promotor e garante da vida litúrgica na Igreja que lhe está confiada (cf. CIC can. 835 §1) compete-lhe vigiar a qualidade do 
pão e do vinho destinado à Eucaristia e, por isso, também, aqueles que o fabricam. A fim de ser uma ajuda, lembramos as normas 
existentes e sugerem-se algumas indicações práticas. 

Enquanto até agora, de um modo geral, algumas comunidades religiosas dedicavam-se a preparar com cuidado o pão e 
o vinho para a celebração da Eucaristia, hoje estes vendem-se, também, em supermercados, lojas ou mesmo pela 
internet. Para que não fiquem dúvidas acerca da validade desta matéria eucarística, este Dicastério sugere aos 
Ordinários que dêem indicações a este respeito; por exemplo, garantindo a matéria eucarística mediante a concessão 
de certificados. O Ordinário deve recordar aos sacerdotes, em particular aos párocos e aos reitores das igrejas, a sua 
responsabilidade em verificar quem é que fabrica o pão e o vinho para a celebração e a conformidade da matéria. 
Compete ao Ordinário informar e advertir para o respeito absoluto das normas os produtores de vinho e do pão para a 
Eucaristia. 
As normas acerca da matéria eucarística indicadas no can. 924 do CIC e nos números 319 a 323 da Institutio generalis 
Missalis Romani, foram já explicadas na Instrução Redemptionis Sacramentum desta Congregação (25 de Março de 
2004): 
a) “O pão que se utiliza no santo Sacrifício da Eucaristia deve ser ázimo, unicamente feito de trigo, confeccionado 
recentemente, para que não haja nenhum perigo de que se estrague por ultrapassar o prazo de validade. Por 
conseguinte, não pode constituir matéria válida, para a realização do Sacrifício e do Sacramento eucarístico, o pão 
elaborado com outras substâncias, embora sejam cereais, nem mesmo levando a mistura de uma substância diversa do 
trigo, em tal quantidade que, de acordo com a classificação comum, não se pode chamar pão de trigo. É um abuso grave 
introduzir, na fabricação do pão para a Eucaristia, outras substâncias como frutas, açúcar ou mel. Pressupõe-se que as 
hóstias são confeccionadas por pessoas que, não só se distinguem pela sua honestidade, mas que, além disso, sejam 
peritas na sua confecção e disponham dos instrumentos adequados” (n. 48). 
b) “O vinho que se utiliza na celebração do santo Sacrifício eucarístico deve ser natural, do fruto da videira, puro e 
dentro da validade, sem mistura de substâncias estranhas… Tenha-se diligente cuidado para que o vinho destinado à 
Eucaristia se conserve em perfeito estado de validade e não se avinagre. Está totalmente proibido utilizar um vinho de 
quem se tem dúvida quanto ao seu caráter genuíno ou à sua procedência, pois a Igreja exige certeza sobre as condições 
necessárias para a validade dos sacramentos. Não se deve admitir sob nenhum pretexto outras bebidas de qualquer 
género, pois não constituem matéria válida” (n. 50). 
A Congregação para a Doutrina da Fé, na sua Carta-circular aos Presidentes das Conferências Episcopais acerca do uso 
do pão com pouca quantidade de glúten e do mosto como matéria eucarística (24 de Julho de 2003, Prot. n. 89/78-
17498), indicou as normas para as pessoas que, por diversos e graves motivos, não podem consumir pão normalmente 
confeccionado ou vinho normalmente fermentado: “As hóstias completamente sem glúten são matéria inválida para a 
eucaristia. São matéria válida as hóstias parcialmente desprovidas de glúten, de modo que nelas esteja presente uma 
quantidade de glúten suficiente para obter a panificação, sem acréscimo de substâncias estranhas e sem recorrer a 
procedimentos tais que desnaturem o pão”(A. 1-2). “Mosto, isto é, o sumo de uva, quer fresco quer conservado, de 
modo a interromper a fermentação mediante métodos que não lhe alterem a natureza (p. ex., o congelamento), é 
matéria válida para a eucaristia”(A. 3). “Os Ordinários têm competência para conceder a licença de usar pão com 
baixo teor de glúten ou mosto como matéria da Eucaristia em favor de um fiel ou de um sacerdote. A licença pode ser 
outorgada habitualmente, até que dure a situação que motivou a concessão” (C. 1). 
Por outro lado, a mesma Congregação decidiu que a matéria eucarística confeccionada com organismos geneticamente 
modificados pode ser considerada válida (cf. Carta ao Perfeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos 
Sacramentos, 9 de Dezembro de 2013, Prot. n. 89/78 – 44897). Aqueles que confeccionam o pão e produzem o vinho 
para a celebração, devem ter a consciência de que o seu trabalho destina-se ao Sacrifício Eucarístico, e por isso, é-lhes 
requerido honestidade, responsabilidade e competência. Para que sejam observadas as normas gerais, os Ordinários 
podem utilmente meter-se de acordo ao nível da Conferência Episcopal, dando indicações concretas. Considerando a 
complexidade de situações e circunstâncias, como é o facto da negligência pelo sagrado, adverte-se para a necessidade 
prática de que, por incumbência da Autoridade competente, haja quem efetivamente garanta a autenticidade da 
matéria eucarística da parte dos produtores como da sua conveniente distribuição e venda. 
Sugere-se, por exemplo, que a Conferência Episcopal encarregue uma ou duas Congregações religiosas, ou um outro Ente com 
capacidade para verificar a produção, conservação e venda do pão e do vinho para a Eucaristia num determinado país ou para outros 
países para os quais se exporta. Recomenda-se, ainda, que o pão e o vinho destinados à Eucaristia tenham um tratamento conveniente 
nos lugares de venda. 

Da sede da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue 
de Cristo, 15 de Junho de 2017. 
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Estimados leitores, neste mês entrevistamos o PADRE ELI MARCEL DE  ABREU, sacerdote 

Guanelliano, natural de São Paulo/SP e recentemente ordenado: 

EFFATÁ: Padre, nos conte brevemente sua história 

vocacional 

Pe. Eli Marcel: Quando já estava quase terminando a 

preparação para a crisma, fui convidado a fazer parte do 

grupo de jovens da paróquia. Aceit ei, mas a minha 

participação não era muito boa. Dividia o meu tempo entre 

trabalho, amigos, surf e Igreja. Até que a minha experiência de 

Deus foi ficando cada vez mais forte. Comecei a sentir uma 

inquietação para uma mudança radical de vida, pois percebia 

que estava “servindo a dois senhores”. Era algo que nunca 

tinha sentido. A princípio não queria aceitar a ideia de ir para o 

seminário. Mas, a inquietação se tornou um chamado e foi 

impossível dizer não a Deus. Fui ao seminário no ano de 2004, 

já com 29 anos. Ao final desse ano acabei saindo. Voltei depois 

de 2 anos, em 2007 e segui firme no caminho rumo à vida 

religiosa e sacerdotal. Fui ordenado presbítero no dia 11 de 

fevereiro de 2017, com o lema: “Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim” (Gal 2, 20a). 

EFFATÁ:  Como se sente vocacionalmente após cinco meses de ordenação sacerdotal? 

Pe. Eli Marcel: Estou vivendo experiências infinitamente mais bonitas do que imaginava. Ser 

sacerdote é uma responsabilidade muito grande, mas é também uma graça inexplicável. Costumo 

dizer e tenho convicção disso, que o ministério sacerdotal não é meu, mas sim de Jesus, que me usa 

como instrumento para o seu Reino. Quero ser sempre um ótimo instrumento nas mãos dEle.  

EFFATÁ:  Hoje em dia quais os maiores desafios para a Evangelização? 

Pe. Eli Marcel: Por um lado, temos a facilidade das redes e mídias sociais, mas por outro lado esses 

mesmos recursos se tornam “obstáculos”, pois as opções hoje em dia são muitas e ser evangelizado, 

escutar sobre Deus, vir à Igreja,  já não são prioridades para as pessoas. Um outro obstáculo é que 

muitos católicos não estão dispostos a evangelizar por não estar convictos de sua própria fé. 

Infelizmente há uma relativização do absoluto e uma absolutização do relativo.  

EFFATÁ: Deixe um recado para aqueles que sentem um chamado a vida sacerdotal! 

Pe. Eli Marcel: Muitos jovens têm inquietações sobre o que “ser” ou “fazer” da vida, mas não fazem 

um verdadeiro discernimento para descobrir a sua vocação. Temos que ter claro que vocação (SER) é 

diferente de profissão (FAZER). Não tenha medo de arriscar, de nadar contra a correnteza. Não é 

porque “todos os jovens” namoram e se casam que esse é também o seu caminho. Leia um livro 

sobre discernimento vocacional, converse com um amigo seminarista, procure um padre, mas não 

fique com essa dúvida sobre a sua vocação. Vale a pena seguir a Deus através da vida religiosa e 

sacerdotal. Deus abençoe a todos.   
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No dia 13 de junho a comunidade 

religiosa do Seminário Ibero 

americano de filosofia participou da 

festa do Patronato Santo Antônio, 

obra guanelliana que está situada em 

Carazinho/RS. Também teve a 

participação massiva da comunidade 

local. Agradecemos aos religiosos 

Servos da Caridade Ir. Edgar Back e 

Pe. Flávio Demoliner pelo convite e 

acolhida. 

 

No dia 23 de junho no Santuário 

Nossa Senhora do Trabalho, os 

religiosos Servos da Caridade 

renovaram os seus votos 

religiosos por devoção ao 

Sagrado Coração de Jesus. A 

santa Missa foi presidida pelo 

Padre Tiago Boufleur. 

 

 

No dia 29 do mesmo mês, os 

religiosos: Cl. Luis Alberto Avalos 

Coronel, Cl. Rafael Messias Moura, 

Cl. Saul Bernabé Hernandez e o Ir. 

Victor Vinicius Mariano renovaram 

sua consagração religiosa, no 

Santuário Nossa Senhora do 

Trabalho, na Santa Missa que foi 

presidida pelo Padre Tiago Boufleur, 

formador Guanelliano. 
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