
 

  



 

 

 
Deixemo-nos extasiar pelo Mistério do Natal... 

 
Um detalhe da narração do nascimento de Jesus no Evangelho de São Lucas chama a atenção. 

No suceder-se dos fatos, o autor vai introduzindo progressivamente nas cenas uma série de 

personagens, começando pelos grandes deste mundo até chegar ao menino Jesus. Inicia por 

César Augusto, o imperador que ordenou o recenseamento, depois Quirino, governador da Síria, 

em seguida José, Maria e por fim a criança. Essa lista de personagens é apresentada no texto em 

forma hierárquica, começando pelo imperador e terminando com a criança que acabara de 

nascer. Mas, provavelmente a sensibilidade do evangelista o levou a organizar a narração dessa 

maneira a fim de fazer o leitor compreender que essa hierarquia é o modo de os homens 

organizarem as coisas, não de Deus. Se quisermos organizar essa hierarquia segundo o modo 

como Deus a organizaria, e como as coisas são na realidade, é necessário virar ela de ponta 

cabeça, e começar pelo menino, pois o menino é Deus, seguir com a Mãe desse menino, a Virgem 

Santíssima, depois seu Pai adotivo São José e por fim os demais... 

O Deus menino se fez o último de todos segundo a lógica dos homens, mas na realidade aquele 

que se fez o último é o maior de todos. Sublime realidade de um Deus que se fez pequeno! O 

monge belga Guilherme de Saint Thierry, que viveu no século XII, disse que “Deus viu que a Sua 

grandeza suscitava no homem resistência. Então escolheu um caminho novo. Tornou-se um 

menino, dependente e frágil, necessitando do nosso amor e agora nos diz: ‘já não podeis mais ter 

medo de mim, agora podeis apenas amar-me’.” Santa Ângela de Folinho, numa noite de natal 

exclamou às pessoas que a rodeavam: “e o Verbo se fez carne”. E depois de um longo silêncio 

teria afirmado: “mesmo tendo toda a inteligência dos anjos não é o suficiente”. Ao que os 

presentes perguntaram a que ela se referia respondeu: “para compreender”... Realmente é 

necessário um coração parecido com o coração dos santos para meditar sobre o mistério do natal 

a fim de não nos determos no superficial. 

Já que com nossa inteligência não conseguimos penetrar completamente esse mistério, mas tocá-lo 

somente na noite santa do natal, talvez o mais oportuno seja deixar-se invadir pelo silêncio, um 

silêncio que nos leva à contemplação e para além das palavras. Também Maria e José na noite do 

natal silenciaram; o evangelista de fato não coloca palavras em suas bocas, calam, rezam, e 

contemplam o mistério... 

A respeito disso é interessante notar, que a letra original do tradicional canto natalino Noite Feliz, 

composta em língua alemã por Franz XaverGruber, fala justamente de silêncio, de calma e 

apresenta-se quase como um convite a entrar na nossa interioridade e assim consegue criar uma 

atmosfera de fé e de paz: 

 

“Noite de silêncio, noite santa! 

Tudo se aquieta, vigiam somente 

os dois esposos fiéis e santos. 

Lindo menino de cabelo encaracolado, 

durma em paz celestial.” 
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Mais uma vez nos aproximamos da celebração do 
Santíssimo Natal do Senhor. Sabemos, pois, da riqueza 
insondável que é a participação na sagrada liturgia, onde 
temos a graça de adorar no presépio o Menino Jesus, tão 
lindo e tão pequeno. Neste sentido, a vida humana é 
convidada a inundar-se na vida divina como forma de 
participação e relação. 
São Luís Guanella, nosso pai ao adentrar no mistério do 
Natal, nos convida a duas atitudes fundamentais, típicas da 
fé cristã: a adoração ao Menino Deus e o conforto aos 

pobres. Analisemos o primeiro modo: a adoração. Esta é uma das formas de unir a nossa 
humanidade à divindade de Cristo. Deus é amor, e se manifesta na noite santa. Hic natus 
Jesus. O Senhor vem ao nosso encontro para iluminar os corações e trazer-nos alegria e 
esperança, mas principalmente, para unir-se a nós com seu amor incondicional. E São Luís 
Guanella também nos diz: “Junto à cabana de Jesus Salvador, peçamos que se aumente em 
nós o amor a Deus”. Adorar Jesus é amá-lo, portanto é preciso acolhê-lo, preparando-lhe um 
lugar especial na nossa casa e na nossa vida. 
A segunda atitude apontada por nosso pai é o conforto aos pobres. Muitas vezes podemos 
cair na tentação de acreditar, que confortar os pobres tanto no Natal como na vida 
quotidiana, é simplesmente dar um prato de comida. De fato, se alguém passa por uma 
necessidade material nada impede que ajudemos o necessitado, até por que isso é uma obra 
de misericórdia. No entanto, penso: quantas pessoas irão passar este Natal com a mesa 
cheia de comida, mas vazias de Deus, de afeto e de esperança? Não seria esta uma pobreza 
gritante e urgente? Talvez o maior gesto concreto e empático que podemos oferecer a 
alguém neste Natal é a esperança, ou quem sabe, ser instrumento de cura. 
O menininho do presépio estende seus bracinhos em direção do ser humano. É dessa forma 
que suas mãozinhas tão pequenas e tão puras tocam a nossa vida. Os seus olhinhos fitos nos 
nossos, estão como que a nos dizer: “Eu não rejeitarei nenhum daqueles que o pai me deu”. 
Isto posto, somos convidados a experienciar Jesus menino e a glorificá-lo. Infelizmente a 
mídia e a secularização esqueceram-se de Deus e fizeram do Natal uma ocasião de comércio, 
talvez seja por isso que muitas pessoas estejam tão pobres espiritualmente. Caro leitor, que 
você e toda a sua família tenham um abençoado Natal, repleto do amor do infante. Não 
esqueçamos também que no presépio o Senhor não estava sozinho, ele estava ao lado de 
São José e de Santa Maria. Oxalá possamos adorar o Cristo ao lado de seu glorioso Pai 
adotivo e de sua santíssima Mãe, sem nunca nos esquecer daqueles que possivelmente 
estarão na pobreza de uma escuridão, seja ela de cunho material, espiritual ou moral. Deus 
abençoe você e sua família! 
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--------------------------PERSEVERAR--------------------------- 

Caríssimo leitor aproxima-se o fim de mais um Ano Civil. A Igreja começa a meditar e se 
preparar para celebrar a Encarnação do Filho de Deus. E, algum olhar mais crítico para as 
mensagens dos contatos nos celulares, uma atenção a mais ao conteúdo de nossas 
conversas e um cuidado a mais com as expressões dos que nos cercam e perceberemos que 
estamos cercados por conversas, textos e expressões que, basicamente, relatam cansaço. 
O homem vai atrás de seus interesses durante todo o ano, busca algo melhor para si, para os 
seus, para o mundo. Na maioria dos casos o desgaste, responsável pelas lamentações 
frequentes no fim de ano, chegam quando o homem se esquece de virtudes e conselhos que 
o podem ajudar na sua dedicação cotidiana. 
Uma delas é a perseverança. A perseverança é essencial a todos. Quando recebeu o Prêmio 
Nobel de Literatura, em 1950, Willian Faulkner disse que acreditava “que o homem irá 
triunfar. Ele é imortal, não por ser a única das criaturas com uma voz inexaurível, mas 
porque tem alma, um espírito capaz de compaixão, sacrifício e resistência.” Recordando 
desse espírito que possui, o homem será mais grato que desgastado, pois é o único ser 
capaz de se sacrificar para ser alguém melhor, para garantir uma sociedade melhor para os 
seus e para fazer do mundo um lugar melhor para a sociedade. 
Nessa busca, entretanto, não pode o homem pôr todas suas esperanças em si mesmo. 
“Devagar se vai ao longe”, diz a moral da conhecida fábula de Esopo, da tartaruga e da 
lebre. Assim o homem, nos seus esforços, trabalhos, estudos, relações, não pode querer dar 
mais do que aquilo que possui e consegue. Deve se dedicar tanto quanto seja saudável e ao 
mesmo tempo ser exemplar no seu dever. 
Isso já nos soa quase como programa de santos. Sim, caro leitor. Perseverar nos esforços 
cotidianos, agradecer a graça de poder sacrificar-se, e não confiar tanto nas próprias 
energias é parte do programa cristão de vida. Do cristão que encontra alegria no comum da 
vida diária e ao fim de um ano agradece a Deus pelas oportunidades de descanso e lazer, 
mas muito mais pelas tribulações, porque escolher enfrentá-las é profundamente humano. 
Superá-las é Graça de Deus. 
Terminando este ano, recordemos, nós que bimestralmente nos encontramos nesta coluna, 
que os costumes que tratamos durante o ano, os pensamentos, os apelos do mundo, a 
filosofia, tudo passa. Um dia não faremos mais o balanço do ano que passou, mas da vida 
terrena que deixarmos. Nesse dia seremos nós, o Mistério e o silêncio. O ruído do mundo 
ficará aqui mesmo. Vale oferecermos nossas alegrias e penas do ano, a Deus, vale 
batalharmos diariamente, mas vale lembrar também, que tudo se faz com Deus e tudo se 
deixa para voltarmos a Ele. Que Ele sempre, em todo tempo e lugar, merece nossa gratidão. 
Pois nos concede tudo o que precisamos para estar com Ele. 
Desejo a você querido leitor, uma Santa Noite de Natal e almejo que estejamos na 
companhia de Deus todos os dias de nossas vidas e no próximo ano, sejamos companheiros 
nessa página de leitura. 
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Caros leitores do nosso Informativo Éffata, 
nesta edição, daremos ênfase à Liturgia da 
Igreja. Ela está composta por ciclos e, na 
medida em que os dias, semanas, meses e anos 
passam, vão tendo significado para a vida de 
todos os cristãos, porque é o tempo em que os 
mistérios de Cristo são nosso objeto de 
celebração, meditação do ‘Ano de graça do 
Senhor’. 
Com a solenidade de Cristo Rei estamos 
chegando ao final deste Ano Litúrgico de 2017. 
A Igreja nos convida a celebrar os mistérios de 
Cristo na medida em que percorremos o 
caminho desde sua encarnação até a sua 
gloriosa volta. O Ano Litúrgico é o tempo em que de forma cíclica a Igreja sobrepõe os 
mistérios de Cristo ao tempo normal, começando no Advento que é o tempo em que 
esperamos a vinda do Senhor. Continua até chegarmos no ponto mais alto que é a Paixão, 
Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo na Páscoa. Imediatamente começamos 
o tempo Pascal terminando com a solenidade de Pentecostes. Além destes tempos 
chamados fortes, dentro da Liturgia da Igreja, temos o Tempo Comum que seguidamente é 
interrompido pelos tempos fortes e por Solenidades, Festas e memórias dos santos e de 
Nossa Senhora. Em todos estes acontecimentos a Igreja exalta a graça de Deus, que 
partindo do Tríduo Pascal, ilumina todo o Ano Litúrgico, a fim de que seja um ‘antegozo’ da 
plenitude do Reino de Deus. Devemos entender que o Ano Litúrgico deve ser 
acompanhado com a vida ativa da Igreja, e a celebração litúrgica é a força que nos leva 
para a vida ativa fora do espaço da celebração. Só tem sentido celebrar os Mistérios de 
Cristo quando deixamos que a sua Salvação atinja nossos corações e desta forma, demos 
frutos de santidade. A Liturgia da igreja é parte fundamental de Economia da Salvação, e 
como tal, deve ser sustento do povo de Deus que caminha para a pátria celeste. O final do 
Ano Litúrgico está marcado pela Solenidade de Cristo Rei do Universo, porque no final dos 
tempos é assim que Cristo nosso Redentor virá. Com toda a sua majestade e esplendor. No 
mesmo sentido no início do Ano Litúrgico vivemos o tempo de Advento, que marca de uma 
forma profunda a espera do Salvador, Aquele mesmo que foi aconchegado numa 
manjedoura em Belém; a humildade e simplicidade do Rei venerado pelos Magos do 
Oriente serão a glória e majestade do Rei que esperamos. Encaminhemos nossos corações 
ao encontro de Cristo e impulsionemos nossos passos ao encontro dos irmãos para fazer o 
bem. Alimentemos nossas almas na Liturgia e demos frutos de santidade no mundo. 
Adoremos os mistérios de Nosso Salvador para sermos anunciadores verdadeiros da 
Salvação que só vem d’Ele. 
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Ao longo deste ano tivemos que percorrer um 
caminho, no qual olhamos as variadas flores que 
o nosso Criador plantou na terra, para nos 
admirar de todas e qualquer forma possível. 
Neste artigo que será a última publicação que 
corresponde a este ano e como foi dito na 
publicação anterior, o cronograma dos Santos da 
Caridade, foi seguindo o modelo que está no 

Regulamento dos Servos da Caridade nº 33.Por esta razão e com grande alegria, uma vez 
mais, trazemos outro modelo de santidade que escutou e respondeu o chamado de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
Teresa d´Ávila, mais conhecida como “Santa Teresa de Jesus” nasce no dia 28 de março de 
1515, em Gotarrendura, província de Ávila, Espanha. Filha de Dom Alonso de Cepeda e dona 
Beatriz de Ahumada. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumadafoi batizada em quatro de abril na 
paróquia São João (Ávila) e foi distinguida por ser uma das reformadoras da “Ordem 
Carmelita” e é considerada co-fundadorada da Ordem dos Carmelitas Descalços, juntamente 
com São João da Cruz. Outro aspecto importante a ser destacado são as suas obras de vida 
contemplativa e mística do século XVI. Sua entrada no convento da Encarnação foi no ano 
1536, tomando o hábito em dois de novembro, no ano seguinte caiu doente e professou os 
votos em três de novembro de 1537. Santa Teresa é uma das mais importantes autoras sobre 
a oração mental e sua posição entre os autores da teologia mística é única. Dentro das suas 
obras completas as mais conhecidas são: Caminho de Perfeição e Moradas delCastillo Interior 
(este último com titulo original). 
 

Cristo não tem atualmente sobre a terra nenhum outro corpo se não o teu; nenhumas outras mãos 
senão as tuas; nenhuns outros pés senão os teus [...] tu és os olhos com os quais a compaixão de 

Cristo deve olhar o mundo; tu és os pés com os quais Ele deve ir fazendo o bem, tu és as mãos com os 
quais Ele deve abençoar os homens de hoje [...] (Atribuído a Santa Teresa de Ávila). 

 

Assim, no dia 4 de outubro de 1582, às 21h da noite falece Teresa. Após seu falecimento 
transcorreram apenas 36 anos para ser beatificada pelo Papa Paulo V, em 24 de abril de 1618 
e em 12 de março de 1622 a sua canonização por Gregório XV, junto com os santos Isidoro, 
Ignácio, Francisco Xavier e Felipe Neri.O Papa Paulo VIa proclamou Doutora da Igreja em 24 
de setembro de 1970. 
Com esta pequena biografia, do tipo informativo, concluímos esta coluna dos santos da 
caridade, espero ter outra oportunidade para nos encontrarmos. 
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“A Missa é re-percorrer o calvário, não é um espetáculo” 
 

Naquarta-feira dia 22 de Novembro, dia da habitual audiência geral da semana, o Papa Francisco 
partilhou com os presentes na Praça de São Pedro e com quantos o ouviam através dos meios de 
comunicação, mais uma catequese sobre o significado da Missa. 
Depois de ter explicado a semana passada que a Missa é a oração por excelência, hoje Francisco 
disse que ela é essencialmente o “memorial do Mistério pascal de Cristo”.  Através da Missa nos 
tornamos partícipes da sua vitória sobre o pecado e a morte. A Missa dá, portanto, significado 
pleno à nossa vida. No seu significado bíblico, memorial – explicou o Papa – não é apenas a 
recordação de um acontecimento passado, mas torna presente e atual aquilo que se passou há 
20 séculos. Assim, ao celebrar a Eucaristia reavivamos a ressurreição de Cristo, e isto nos leva ao 
ponto mais alto da ação salvífica de Deus. 
“Cada celebração da Eucaristia é um raio daquele sol sem ocaso que é Jesus Cristo ressuscitado. 
Participar na Missa, especialmente aos domingos, significa entrar na vitória do Ressuscitado, 
ser iluminados pela sua luz, aquecidos pelo seu calor. Através da celebração da Eucaristia o 
Espírito Santo nos torna partícipe da vida divinaque é capaz de transfigurar todo o nosso ser 
mortal. E na sua passagem da morte à vida, do tempo à eternidade, o Senhor Jesus arrasta-nos 
com Ele para a sua Páscoa. Na Missa faz-se Páscoa. Nela estamos com Jesus, morto e 
ressuscitado e Ele nos puxa para frente, para a vida eterna. Na Missa nos unimos a Ele. Aliás, 
Cristo vive em nós e nós vivemos n’Ele.” 
Com efeito - continuou Francisco-  com o seu sangue Cristo nos liberta da morte, do medo da 
morte, da morte física e da morte espiritual que é o mal, o pecado, que toma conta de nós a cada 
vez que caímos vítima dos nossos pecados e dos pecados dos outros, e a nossa vida perde todo 
o seu brilho. 
“Cristo, pelo contrário nos dá a vida; Cristo é a plenitude da vida, e quando enfrentou a morte, 
eliminou-a para sempre: “Ressurgindo destruiu a morte e renovou a vida” (…). A Páscoa de 
Cristo é a vitória definitiva sobre a morte, porque Ele transformou a sua morte em supremo ato 
de amor. Morreu por amor. E na Eucaristia Ele quer comunicar-nos este seu amor pascal, 
vitorioso. Se o recebermos com fé, nós também podemos amar verdadeiramente a Deus e ao 
próximo, podemos amar como Ele nos amou, dando a vida”. 
Se o amor de Cristo está em mim – disse ainda o Papa -  posso dar-me plenamente aos outros, 
com a certeza íntima de que, mesmo se o outro me ferir de morte, não morrerei. Se não 
estivesse certo disto, deveria defender-me. E o Papa indicou o exemplo dos mártires, que deram 
a vida precisamente porque tinham a certeza da vitória de Cristo sobre a morte. Somente se 
experimentarmos este poder de Cristo, o poder do seu amor, é que somos verdadeiramente 
livres para nos dar sem medo aos outros. A Missa é isto: entrar na paixão, morte e ressurreição 
de Cristo. E aqui o Papa convidou os presentes a imaginar irem para o Calvário e saber que 
aquele homem que está ali é Jesus:“Mas nós nos permitiríamos de conversar, de tirar 
fotografias, de fazer um pouco de espetáculo? Não! Porque é Jesus. Estaremos seguramente 
em silêncio, no pranto e também na alegria de ser salvos. Quando entramos na igreja para 
celebrar a Missa pensemos nisto: entro no calvário, onde Jesus dá a sua vida por mim. E assim 
desaparece o espetáculo, desaparece a conversa, os comentários e essas coisas que nos 
afastam desta coisa tão bela que é a Missa, o triunfo de Jesus”.E o Papa rematou dizendo que a 
Páscoa se faz presente e operante todas as vezes que celebramos a Missa no sentido de 
memorial.  “A Missa é repercorrer o calvário, não é um espetáculo”. 
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Presença Guanelliana no México 
Nos anos 60, uma associação formada por pais de filhos 
com deficiências, surgiu na cidade do México, com o 
objetivo de cuidar de suas crianças de forma especial. Eles 
buscaram a colaboração das Irmãs Hospitalares e abriram, 
apenas para mulheres, dois centros de atendimento para 
pessoas com deficiência. A fundação também precisava 
cuidar do setor masculino e eles começaram a procurar 
quem poderia realizar essa missão. O superior provincial 
dos Maristas, naquela época havia estado em Roma e havia 

conhecido os Guanellianos, assim, informou a fundação de que havia encontrado uma 
congregação dedicada ao atendimento de pessoas com deficiência.  
O Superior Geral Guanelliano, depois de receber o convite do Irmão Marista, transmite este 
convite ao padre Pedro Scano, então conselheiro provincial.Assim, em dois de dezembro de 
1983, o Superior Provincial, padre Tito Credaro, enviou dois religiosos e, em seu discurso de 
despedida apresentou várias ideias: em que a 
viagem seria uma jornada apostólica; que o 
chamado veio de Deus através da Igreja local; como 
sempre, dizia Guanella: "é Deus que age". Lembrou 
aos missionários que eles deveriam evangelizar em 
uma área onde a pobreza era a principal 
característica das pessoas que iriam encontrar; mas 
isso, por sua vez, era a característica dos amigos de 
Deus.  
Em quatro de dezembro de 1983, o bispo Talevera 
levou o padre Pedro e o padre Santiago, primeiros 
missionários no México, ao santuário da Virgem de 
Guadalupe para se confiar a ela. O bispo perguntou 
ao padre Pedro "onde você quer trabalhar?" e a 
resposta foi rápida e concisa: "Na região mais 
pobre". Então, o bispo propõe a eles que partam 
para a Colônia San Miguel, nos arredores da enorme 
cidade do México. Um lugar onde começaram os 
assentamentos de muitos mexicanos que, de 
diferentes origens, chegaram à cidade em busca de melhores condições de vida. 
Desde então, muitos religiosos passaram por esta nação como missionários, transmitindo o 
espírito e o carisma de Don LuisGuanella - padre Cosme, padre Aldo, Calogero e Tommaso- 
agora sacerdotes guanellianos , padre Peppino, padre Giampiero, padre. Silvano, padre. 
Enrico e padre. Alfonso Martínez, atual Superior Provincial. 

Primeiros missionários 
guanellianos que chegaram ao 

México 
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Queridos leitores do informativo Effatá! 

Pela graça de Deus, Pai de bondade, nos aproximamos de mais um final de ano, e assim 
seguimos com a nossa última entrevista de 2017. Para nos despedirmos desse ano queremos 
nessa edição conhecer a dois novos religiosos Servos da Caridade que recentemente 
retornaram do noviciado em Luján na Argentina, após realizarem a primeira profissão 
religiosa e dessa forma, estarão ingressando na etapa dos estudos filosóficos no próximo 
ano de 2018. Por isso, nessa edição, pedimos aos jovens religiosos Francisco de Assis de 
Holanda e Rodrigo Ribeiro para se apresentarem, contando brevemente como conheceram 
a Congregação dos Servos da Caridade e o que significa para eles ser um consagrado 
guanelliano. 
 
Francisco: Sou Francisco de Assis de Holanda, filho de José 
Mazinho de Holanda e Raimunda Viana de Holanda. Tenho 
duas irmãs e um irmão, dos quais sou o mais velho. Nasci em 
Amontada(CE) e vivi aí até meus vinte anos, quando  ingressei 
no seminário, junto aos servos da Caridade. Sou de família 
católica e desde muito cedo fui educado nos princípios 
cristãos. Fiz a primeira Eucaristia aos dez anos de idade e, 
recebi a Confirmação aos dezesseis. Meu sonho de criança era 
entrar na política, pois imaginava que assim podia ajudar as 
pessoas. Jamais passou por minha cabeça ser um dia um 
religioso.  
Em minha adolescência afastei-me um pouco da Igreja, só participava para não desagradar 
meus pais, pois eles queriam que sempre participássemos na comunidade. E isto aconteceu 
até depois da Crisma, quando senti o desejo de me comprometer mais com a Igreja e minha 
comunidade. Nessa época meu pai estava participando de um grupo de oração da RCC e me 
convidou a participar, depois de várias insistências eu aceitei. E foi a melhor coisa que me 
aconteceu, ali encontrei a paz que buscava, era algo diferente, algo que me completava. Aí 
vivi os melhores momentos de oração, de entrega de tudo aquilo que sou nas mãos Deus e, 
todo aquele vazio que em minha adolescência buscava preencher com as coisas do mundo, 
foi preenchido no encontro com os irmãos, nos momentos de louvores e adorações que 
participava. Também passei a ajudar em minha comunidade como catequista, no grupo de 
jovens, participava em tudo. Com isso comecei a pensar porque não me doar mais, entregar 
minha vida para fazer um pouco de bem aos demais. Senti em meu coração a vontade de 
entrar no seminário, mas tinha vergonha de dizer a meus pais, e principalmente a meus 
amigos, que estava com esse desejo em meu coração, até que chegou o momento que me 
animei a partilhar, primeiro falei ao coordenador do grupo de oração e, só depois a meus 
pais. O coordenador do grupo de oração falou com meu pároco, que gostou da idéia. Um dia 
ele veio falar comigo e, combinamos de eu fazer uma visita no seminário diocesano, mas 
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nunca deu certo visitá-los. Um dia eu estava num encontro de catequistas, e uma irmã Filha 
de Santa Maria da Providência, falou que ia começar os encontros vocacionais na paróquia, e 
quem quisesse participar estava feito o convite, não era só para as mulheres, também 
estava aberto para os homens. A irmã fez uma bonita apresentação, e eu que estava com a 
inquietude comecei a participar, a princípio era mais mulheres, e só eu de homem, depois 
apareceu mais algum. Começamos a conhecer um pouco da vida de São Luís Guanella, que 
foi um máximo, que lindo testemunho de vida entregue aos irmãos, e pensei porque não 
fazer uma experiência com os guanellianos. Mas o grande problema era que para entrar no 
seminário dos Servos da Caridade, teria que viajar a São Paulo, e agora, como eu ia falar com 
meus pais. Falei com eles expliquei-lhes a situação, e concordaram, dizendo que eu fizesse 
meu caminho. O momento mais difícil foi naquela quinta-feira, vinte e sete de fevereiro de 
dois mil e quinze, onde deixei meus pais chorando e vim para o seminário. Graças a Deus 
hoje estou aqui, e creio que as coisas acontecem em nossas vidas por Providência de Deus e, 
na hora exata.  
Ser religioso guanelliano é seguir os passos do fundador como inspiração de vida, na certeza 
de que é Deus quem faz. Um Deus que é Pai e está ao nosso lado, que somos seus filhos, 
para nós prover do necessário. Também não medir esforços para fazer o bem aqueles que 
precisam se doando inteiramente por amor e com amor. Ser um exemplo de amor e 
entrega, para que outras pessoas ao ver nosso testemunho optem por seguir a Deus mais de 
perto. É reconhecer o rosto de Deus em cada irmão, principalmente no mais pobre, no 
último, naquele que a sociedade tem como nada. É não ficar acomodado, sabendo que 
tantos irmãos nossos sofrem por falta de alguém que os ajude. 

 
 
Rodrigo: Olá, meu nome é Rodrigo Ribeiro, sou nascido e criado 
em Porto Alegre e hoje tenho 19 anos. Minha história com a 
congregação começa em minha paróquia (São Vicente Palotti) 
onde comecei minha caminhada de vida na Igreja. Ali eu conheci 
um casal que participava do Movimento de Casais Jovens no 
Santuário Nossa Senhora do Trabalho administrado pelos 
padres guanellianos. Um dia esse casal me convidou para uma 
janta festiva no Seminário Filosófico, nesta noite conheci a 
Congregação dos 

Servos da Caridade e logo comecei a ser 
acompanhado pelos padres guanellianos. Ao 
concluir o ensino médio ingressei na etapa do 
Aspirantado em São Paulo e desde então me 
aprofundo no carisma de Dom Guanella 
acreditando encontrar nele um caminho seguro 
para a felicidade. Creio que significa uma grande 
responsabilidade que se vive desde o amor e 
desde a gratuidade de Deus Pai para conosco. É 
uma grande alegria ser parte da família guanelliana 
e poder construir o Reino de Deus e trabalhar em 
prol daqueles que o fundador intuiu como os filhos 
prediletos do Pai Misericordioso, os pobres. Peço a 
Deus que me ajude a ser fiel na missão que confiou 
ao instituto e que possa dizer como Dom Guanella 
que: “Não se pode parar enquanto houver pobres 
para socorrer”. 
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Os religiosos estudantes de filosofia, no dia 16 de outubro, estiveram na cidade de Santa 
Maria/RS onde se realizou a comemoração dos 70 anos da presença guanelliana no Brasil. 
Estiveram presentes sacerdotes, irmãos, irmãs, cooperadores e amigos das Obras 
Guanellianas. Celebrou-se a Santa Missa presidida por Dom Protogenes José Luft no 
Santuário de Nossa Senhora Medianeira. 

 

 
 

No Santuário Nossa Senhora do Trabalho, no 
dia 21 de outubro realizou-se a terceira 
rústica em honra a São Luis Guanella.  O 
Evento contou com a presença massiva das 
pessoas. Representando o Seminário 
filosófico guanelliano, participaram da rústica 
o formador padre Tiago e o Cl. Osmar Jesus. 

 

No dia 22 de outubro, realizou-se no 
Santuário Nossa Senhora do Trabalho a 
celebração dos 70 anos da presença 
guanelliana no Brasil. A Santa Missa foi 
presidida pelo Pe. Mauro Vogt e contou com 
a presença da comunidade paroquial. No dia 
24 de outubro renovaram a sua consagração 
religiosa o Cl. Osmar Jesus Vázquez Suárez, 
Cl. Alvaro Luis Barrios Ramos, Cl. Valdenilson 
Barros e o Cl. Adriel Wilson Da Silva, na 
presença do provincial Pe. Mauro Vogt. 
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No dia 24 de outubro na Basílica “Nuestra Señora de Lujan” na Argentina, emitiram a sua 
primeira profissão religiosa o Cl. Rodrigo Mazzardo e o Cl. Francisco de Assis de Holanda, 
na presença do padre Valdemar Alves Pereira. No mês de novembro uniram-se à 
comunidade Filosófica de Porto Alegre. Também no mesmo dia ingressaram no noviciado: 
Francisco Javier Morales de Lázaro e Javier Hernandez Gómez, mexicanos; Emerson Santos 
da Silva, Francisco Erivan Nascimento dos Santos, Gabriel Fontana, brasileiros, que pela 
misericórdia de Deus professam seus votos em um ano. 

 

 
Por fim, comunicamos aos leitores do informativo Éffata, que quatro de nossos coirmãos 
religiosos estudantes de filosofia estão concluindo o terceiro ano de seus estudos 
acadêmicos. Dessa maneira, estes irão seguir sua caminhada formativa, e assim no próximo 
ano não pertencerão a nossa comunidade do Seminário Filosófico Guanelliano Ibero 
americano em Porto Alegre, pois cada qual irá realizar a etapa formativa do Tirocínio 
conforme a obediência recebida.  Pedimos a Deus, Pai de bondade e providência inefável 
que os abençoe em suas novas missões.  
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Profissão Religiosa Entrada no Noviciado 

Os formandos 2017 são os clérigos Saúl, Vinicius, Rafael, e Valdenilson 



 

 

 

 

 

 

Congregação dos Padres e Irmãos 

Servos da Caridade 

 
 

VOCACIONAL 
GUANELLIANO 

www.facebook.com/vocacional.guanelliano 


