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Recebemos a notícia no dia 12/11 (dia de
Nossa Senhora Mãe da Divina Providência),

que foi reconhecido um milagre pela
intercessão do Padre Luis Guanella, por

parte dos médicos da Santa Sé.
Maiores informações na próxima edição.

MAIS UM PASSO PARA A CANONIZAÇÃO
DO NOSSO FUNDADOR
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Porto Alegre, 15 de novembro de 2009. Pe. Valdemar Alves Pereira - SdC
Formador

Fonte:  NOVELL, Fernanda Parolari - Um Mergulho em si. Paulinas - São Paulo - 2000

Palavra do FormadorPalavra do FormadorPalavra do FormadorPalavra do FormadorPalavra do Formador

Como combater aComo combater aComo combater aComo combater aComo combater a
DEPRESSÃODEPRESSÃODEPRESSÃODEPRESSÃODEPRESSÃO

os alimentamos dos nossos
pensamentos e sentimentos. Se
insistirmos em ficar remoendo
somente pensamentos inúteis
de decepções, tristezas e

desgraças passadas, estaremos gerando
sentimentos nesse sentido, que pode nos
levar ao isolamento, ao enfraquecimento e
nos tornar depressivos. Urge pois buscar
ajuda para termos capacidade de enfrentar
o dia-a-dia e desenvolver o poder de lutar.

Para combater esse mau que está
tirando o colorido da vida de tanta gente, o
primeiro pensamento deve ser positivo, no
sentido de que, na realidade, estamos apenas
passando por uma fase depressiva. Porque

não somos depressivos; apenas estamos depressivos provisoriamente, e por curtíssimo espaço de tempo,
se nós nos ajudarmos.

Podemos fazer isso evitando conversas deprimentes sobre doenças, desastres, assaltos,
acontecimentos violentos, terríveis ou assustadores. Lembranças de fatos desagradáveis não devem
ser cultivadas em nossa vida. É preciso modificar o modo negativo de pensar, sentir, de agir e de ser,
não permitindo que o desânimo nos vença, erguendo-nos do abatimento comodista para enfrentar o
problema.

Somos todos filhos de Deus, precisamos senti-lo em nossa vida, Ele nos fez por amor, depois
criou um universo de coisas lindas e inacabadas, colocando tudo à nossa disposição, nos deu autoridade
e habilidades para manuseá-las e recriá-las. Portanto, somos co-criadores de Deus. Temos a graça e
os dons necessários para sermos continuadores de sua obra criadora. Fazemos parte desse universo,
somos portadores de muitas energias positivas, que devem ser utilizadas para o nosso bem e colocadas
a serviço da comunidade.

Deixemos as decepções para trás; vivamos o nosso presente, que, na verdade, é tudo o que
temos de mais precioso. Saibamos desfrutar dos momentos felizes, da simplicidade e do valor das
pequenas coisas, dos menores gestos, da beleza da natureza e da bondade dos seres humanos que
encontramos. A partir dessa abertura somos convidados a cultivar o bom humor, o entusiasmo, a
alegria, o sorriso, rindo muitas vezes dos nossos próprios fracassos. Todos esses lembretes e propostas
são importantes, e quando postos em prática, favorecem nossas atividades físicas e espirituais,
enchendo-nos de saúde, júbilo e serenidade a um só tempo.

Sabemos que não somos o centro do mundo. Somos porém, o centro do nosso mundo, e toda a
nossa força está em nosso interior. Reconhecendo o erro poderemos corrigi-lo; cuidando do corpo e da
mente poderemos curá-lo; aproveitando o passar do tempo poderemos ser mais sábios; enfrentando
as frustrações poderemos resolvê-las, e é aceitando os outros que também seremos aceitos. Amém!

NNNNN
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Olá, irmãos em
Cristo! Pouco tempo
depois da inauguração,
a primeira Obra Guanelli-
ana, em Como, chamada
Casa da Divina Providên-
cia, começou a receber
muitos pobres e neces-
sitados de todas as
partes. A casa foi dividi-
da de acordo com as
necessidades de cada
acolhido. Eram crianças
órfãs, idosos abandona-
dos, inválidos, deficien-
tes físicos, padres anci-
ãos, estudantes pobres,
entre outros. Mas,
havia alguns, na época
chamados de "doidos",
que Guanella tinha um
carinho especial e os
nomeou de "bons fi-
lhos". Ele justificava
esse nome dizendo que
eles conservam a ino-
cência do Batismo.
"'Bons filhos' porque
merecem uma verda-
deira estima, como
criaturas de Deus, e
um verdadeiro amor,
como membros de
Jesus Cristo", comple-
ta.

O número de
"bons filhos" na casa
foi aumentando gradati-
vamente, cada qual com
uma necessidade dife-
rente. Eles então foram
divididos em grupos e
recebiam os cuidados
necessários. Muitos

deles com o tempo con-
seguiam aprender algu-
ma tarefa e inclusive
recebiam os sacramen-
tos.

No Brasil, os
Servos da Caridade têm
apenas uma obra para
os "bons filhos". É o
Recanto Nossa Senhora
de Lourdes, em São
Paulo, como já vimos na
edição de junho 2009 do
EfatáEfatáEfatáEfatáEfatá.

Quatro anos após
a sua inauguração, a
Casa da Divina Provi-
dência estava muito
bem organizada e já
acolhia cerca de 200
pessoas. Todos que a
visitavam ficavam im-
pressionados com a
falta de recursos, mas
em contrapartida, elogi-
avam a limpeza e orga-
nização da casa. E logo
surgia a pergunta: Mas,
como manter toda essa
estrutura? A resposta
do Pe. Luis Guanella não
poderia ser outra: “Vi-
ram o nome de nossa
casa? Aqui quem cui-
da disso é a Providên-
cia". Pe. Guanella tra-
va seus destinatários,
tanto idosos, como
"bons filhos" ou crian-
ças, com um carinho im-
pressionante e repetia
sempre os abraçando:
"Estes são os meus
melhores amigos".

Fonte: VOLPI, Domenico. A Coragem de um ideal

2

3

1

1. Recanto Nossa Senhora de Lourdes (SP)
2. Lar Don Guanella (RS)

3. Educandário São Luiz (RS)
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Nos dias 17 e 18 de outubro houve uma
integração do Seminário Filosófico/Aspirantado
(Porto Alegre - RS) e Seminário Menor
(Carazinho - RS), ambos pertencentes à
Congregação Servos da Caridade. Durante o
período de convivência tivemos a oportunidade
de passear por alguns pontos turísticos de Porto
Alegre. O objetivo desse encontro é
proporcionar o crescimento, abertura e
conhecimento do outro, levando em
consideração um melhor discernimento da
vocação a que cada um é chamado a
responder com sinceridade e transparência.

PPPPPasseio dos Seminaristasasseio dos Seminaristasasseio dos Seminaristasasseio dos Seminaristasasseio dos Seminaristas

No período de 15 a 23 de outubro realizou-se no Santuário Nossa Senhora do Trabalho
(Porto Alegre - RS) a novena em honra ao Bem Aventurado Luis Guanella, tendo como tema
central a vida vocacional de nosso Fundador. Em cada noite foi abordada uma passagem de sua
vida, com o objetivo de expandir o carisma guanelliano para os fiéis. Em todas as noites houve
bastante participação da comunidade. Após cada celebração havia uma pequena confraternização
e também eram vendidos livros e CDs sobre o carisma guanelliano.

No dia 25 de outubro aconteceu a festa em honra ao Bem Aventurado Luis Guanella, com a
celebração da Missa às 10 h no Santuário Nossa Senhora do Trabalho (Porto Alegre - RS). Após a
celebração aconteceu o almoço festivo na capela Cristo Rei, sendo que toda a arrecadação da
festa foi destinada ao Lar Don Guanella (obra guanelliana que atende idosos).

Novena em honra ao Bem Novena em honra ao Bem Novena em honra ao Bem Novena em honra ao Bem Novena em honra ao Bem AAAAAventurado Luis Guanellaventurado Luis Guanellaventurado Luis Guanellaventurado Luis Guanellaventurado Luis Guanella

Festa em Honra a Don Luís GuanellaFesta em Honra a Don Luís GuanellaFesta em Honra a Don Luís GuanellaFesta em Honra a Don Luís GuanellaFesta em Honra a Don Luís Guanella

NOtíciaS DO SEmiNáRiONOtíciaS DO SEmiNáRiONOtíciaS DO SEmiNáRiONOtíciaS DO SEmiNáRiONOtíciaS DO SEmiNáRiONOtíciaS DO SEmiNáRiONOtíciaS DO SEmiNáRiONOtíciaS DO SEmiNáRiONOtíciaS DO SEmiNáRiONOtíciaS DO SEmiNáRiO
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Data Local Compromisso

  17/11

Paróquia Nossa Senhora da
Piedade - Novo Hamburgo
(RS)

Reunião de preparação para a formatura dos estudantes
de Filosofia

Ordenação Sacerdotal do Diácono Sésio Junior Bitello

TVJ (Trabalho Vocacional Jovem)
Seminário Filosófico e
Aspirantado Guanelliano -
Porto Alegre (RS)

  29/11

  20/11

  27/11
Paróquia Santa Bárbara -
Encruzilhada do Sul (RS) Animação na Celebração Eucarística

Seminário Filosófico e
Aspirantado Guanelliano -
Porto Alegre (RS)

Nos dias 06, 07 e 08 de novembro
aconteceu no Seminário Filosófico/Aspirantado
dos Servos da Caridade (Porto Alegre -RS) o
último encontro psicopedagógico de 2009, que
contou com a assessoria da psicóloga Gilka
(Clinica Nossa Senhora Salette - SP).

Este momento de encontro fortalece a
formação afetiva, humana, espiritual e
intelectual de cada um e proporciona ao grupo
maior integração, partilha, discernimento e
crescimento. Somos convidados a viver em
comunhão com Cristo, à luz do carisma
guanelliano.

Encontro PsicopedagógicoEncontro PsicopedagógicoEncontro PsicopedagógicoEncontro PsicopedagógicoEncontro Psicopedagógico

agENDaagENDaagENDaagENDaagENDaagENDaagENDaagENDaagENDaagENDa

Dica DE livRODica DE livRODica DE livRODica DE livRODica DE livRODica DE livRODica DE livRODica DE livRODica DE livRODica DE livRO
COMBATENTES NO PERDÃO - MONS. JONAS ABIB - CANÇÃO NOVA e LOYOLA

"Assim vos trará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu
irmão do fundo do coração" (Mt 18,35). Um combatente não pode cultivar
ressentimentos e mágoas em seu coração. A falta de perdão cria barreiras para a
graça de Deus aconteça em nossa vida. Perdoar é um ato de vontade, não um
sentimento. A decisão é nossa! Decida-se a viver o evangelho perdoando 70x7. Dê
o primeiro passo!

O MESTRE DA VIDA - AUGUSTO CURY - SEXTANTE

O mestre da vida analisa as belíssimas lições de vida que Jesus Cristo deu em sua
história, principalmente diante das dramáticas sessões de tortura e humilhação ocorridas
em seu julgamento.
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EfatáEfatáEfatáEfatáEfatá: Gostariamos de saber desde quando está engajado na Igreja? Nos
conte um pouco de sua experiência com Deus?
Patrick: Estou engajado na comunidade desde 1999. Apesar de ter
recebido uma formação católica desde criança, minha conversão
aconteceu realmente há 10 anos, através do CLJ (Curso de Liderança
Juvenil). Tinha 15 anos quando fui convidado pelas minhas colegas
de aula para conhecer o grupo de jovens da paróquia. Depois de
recusar várias vezes, não tinha mais desculpas e então vim conhecer
o tal grupo no sábado. Aquela tarde foi inesquecível, porque realizamos
atividades simples como rezar, conversar, cantar e partilhar, e isso
mexeu muito comigo, pois me deu uma paz que eu nunca tinha
sentido. Eu percebi que aqueles jovens me aceitavam do jeito que
eu era, que eu não precisava fazer um tipo para estar lá, que eu
podia ser eu mesmo. Isso me marcou muito e com o tempo eu fui
percebendo que tudo isso de bom que eu sentia ao participar do
movimento era Deus que proporcionava. Eu devo muito ao CLJ e aos
amigos que fiz lá, por terem me apresentando um Jesus que é pura

alegria e puro amor e por me mostrarem que Deus não é um ser distante e inalcançável, mas que
Ele está sempre comigo. O CLJ nos ensina que devemos participar da Igreja como um todo e não
só do movimento e então comecei a procurar outras maneiras de servir a comunidade. Fui catequista
de crisma e em 2005 fui convidado para participar da Pastoral Vocacional, onde estou até hoje. No
ano passado comecei a estruturar com alguns amigos um grupo de jovens guanellianos que hoje
está formalmente constituído e é um grupo de aspirantes à cooperadores guanellianos.

EfatáEfatáEfatáEfatáEfatá: O que o levou a viver o carisma guanelliano?
Patrick: A figura de Don Guanella sempre foi muito presente na minha vida por dois motivos.
Primeiro por eu ter estudado durante 12 anos no colégio que leva o nome dele e segundo porque
minha mãe sempre me levava para rezar diante da imagem de Don Guanella que tem aqui no
Santuário. A convivência no colégio e no Santuário me fez conhecer as obras como o Educandário
São Luis e o Lar Don Guanella e consequentemente um pouquinho do carisma guanelliano. Quando
sai do CLJ no final de 2007 achei que era o momento de pensar num grupo para jovens com mais
de 20 anos e que fosse uma opção para aqueles que não tinham mais idade para o CLJ. Nas
conversas com os amigos, o Daltro sugeriu que se formasse um grupo guanelliano e eu fui falar
com o Pe. Ivo e o Pe. Valdemar. A idéia foi super bem recebida e os padres encaminharam os
seminaristas Marcel e Ricardo para acompanharem os encontros para formação do grupo. Quando
começamos os encontros decidimos que não seria imposto que aquele seria um grupo guanelliano,
e que isso só aconteceria se fosse da vontade da maioria. Foi interessante ver que depois de
muitos encontros, orações e reflexões os componentes que não vieram com essa idéia no início,
pediam agora que nos definíssemos como grupo guanelliano. Então o grupo começou a estudar e
conhecer melhor o carisma guanelliano e eu fiquei cada vez mais admirado com o amor e a
dedicação de Guanella pelos últimos da sociedade. E depois de participar do Encontro Nacional da
Família Guanelliana em setembro deste ano, em São Paulo, tive a certeza que Deus chama a mim e
a esse grupo para viver esse carisma que Don Guanella nos deixou. E hoje esse grupo de aspirantes
a cooperadores guanellianos se chama FILHOS DA PROVIDÊNCIA. E é nessa providência que nos
confiamos para seguir no caminho de Jesus.

EfatáEfatáEfatáEfatáEfatá: Qual o desafio de hoje para ser um cristão autêntico?

Conversando com...Conversando com...Conversando com...Conversando com...Conversando com... Antônio Medeiros dos Santos e
Ricardo Messias Moura da Silva

Olá caros leitores, neste mês entrevistamos o jovem Patrick,
aspirante à cooperador guanelliano do Grupo Filhos da Providência e
paroquiano do Santuário Nossa Senhora do Trabalho, em Porto Alegre
(RS).
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Olá amigos leitores do nosso
Informativo! Que alegria estarmos
juntos em mais uma edição! Continua-
remos a relatar sobre as etapas forma-
tivas dos Servos da Caridade. Apre-
sentaremos o período pós-noviciado,
ou seja, depois que o jovem faz os
votos temporários.

O período que transcorre desde o
final do noviciado até os votos
perpétuos e as Ordens Sagradas, se
torna para o jovem uma continuação
e um aperfeiçoamento da reflexão e
assimilação da vida religiosa. Deve ser
um momento onde o jovem, já então
professo, se coloca à disposição para
viver concretamente os valores da vida
guanelliana. “É o momento de
colocar em prática a Constituição,
aprofundando-a na vida diária. É
preciso recolher os frutos das

etapas precedentes e consolidar a identidade vocacional" (Código de Direito Canônico 659).
Este período dos votos temporâneos é composto de três fases: o pós-noviciado que

compreende a formação específica para os irmãos e os Clérigos, o Tirocínio no apostolado e a
preparação imediata à profissão perpétua.

O religioso que for discernindo para a vida do ministério ordenado tem a oportunidade de
iniciar a formação específica, (estudos filosóficos e teológicos). Se for o caso e oportuno, poderá
completar também outros estudos que lhe permitam adquirir competências profissionais em vista
da missão futura.

Para o religioso que orientar-se para a vida de Irmão consagrado tem uma formação bíblico-
teológica, carismática, pedagógica, profissional e também a oportunidade de ter acesso ao exercício
estável dos ministérios instituídos: Leitorado e Acolitado.

Enfim, a vocação dos Servos da Caridade é um convite de Deus, que deve ser vivido na
fidelidade do Evangelho, na busca pela santidade e na Caridade terna "mediante as obras de
misericórdia a favor daqueles que são provados pelo sofrimento físico, moral e espiritual".

Por isso confiamos que "Por intermédio de uma oração intensa, atenção e zelo, fé e
caridade, os servos da caridade devem descobrir no meio do povo aquelas vocações que a
Divina Providencia lhes apresenta" (Regulamento Servos da Caridade)

CotidianoCotidianoCotidianoCotidianoCotidiano Elimar Macedo

Patrick: Todo cristão encontra desafios para viver sua fé e acredito que o jovem encontra ainda
mais pois, muitas vezes, escondemos nossa crença para não ser tachado de careta ou ser zuado
pelos amigos. Como qualquer jovem cristão encontrei os desafios de conviver no colégio, no
trabalho, na faculdade e até na família com pessoas que não respeitavam o catolicismo e não
compreendiam meus propósitos de tentar seguir a Cristo. Há também os desafios de fugir daquilo
que o mundo nos impõe como certo, mas que nós sabemos que não leva a Deus. São verdadeiras
obsessões, como a obsessão pelo dinheiro, obsessão pelo sexo, obsessão pelo status, obsessão
pelo poder. E quando se é jovem parece que a pressão é ainda maior e muitos encaram como
loucura o fato de tentar levar a vida com um pouco de humildade, de ir a missa toda semana, de
viver um namoro com castidade e de tentar não ser tão individualista. Mas o maior desafio para
ser um cristão autêntico sou eu mesmo, pois acho que é mais difícil lidar com os sentimentos ruins
como inveja, egoísmo e raiva que estão dentro de mim do que com os problemas que o mundo nos
dá. A Bíblia diz que não é o que vem de fora que faz o homem pecar, mas sim tudo de impuro que
vem de dentro dele. Sentimentos, atitudes e desejos que às vezes eu não me esforço em controlar
são o que mais me afastam de ser um cristão de verdade.

Pe. Guanella e os primeiros religisosos Servos da Caridade - 1908
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Queridos leitores desta coluna. Diz este
trecho da canção de Erasmo Carlos: "Dizem
que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira
absurda..." de fato, a vida de Santa Catarina
de Alexandria, que lembramos neste mês, foi
de muita coragem e firmeza em seus ideais,
surpreendendo a todos que conviveram com
ela.

Alguns textos escritos
entre os séculos VI e X, que
se reportam aos acontecimen-
tos do ano 305, tornaram
pública a empolgante figura
feminina de Catarina. Descrita
como uma jovem de dezoito
anos, cristã, de rara beleza,
era filha do rei Costus, de
Alexandria, onde vivia, no
Egito. Muito culta, dispunha
de vastos conhecimentos
teológicos e humanísticos.
Com desenvoltura, modéstia e
didática, discutia filosofia,
política e religião com os
grandes mestres, o que não
era nada comum a uma mulher
e jovem naquela época. E
fazia isso em público, por isso
era respeitada pelos súditos
da corte que seria sua por
direito.

Entretanto, esses eram
tempos duros do imperador
romano Maximino, terrível
perseguidor e exterminador de
cristãos. Segundo os relatos,
a história do martírio da bela
cristã teve início com a sua
recusa ao trono de imperatriz.
Maximino apaixonou-se por ela, e precisava
tirá-la da liderança que exercia na expansão
do cristianismo. Tentou, oferecendo-lhe poder
e riqueza materiais. Estava disposto a
divorciar-se para casar-se com ela, contanto
que passasse a adorar os deuses egípcios.

Catarina recusou enfaticamente, ao
mesmo tempo em que tentou convertê-lo,

Santo do MêsSanto do MêsSanto do MêsSanto do MêsSanto do Mês Francisco Bernardone

Santa Catarina de AlexandriaSanta Catarina de AlexandriaSanta Catarina de AlexandriaSanta Catarina de AlexandriaSanta Catarina de Alexandria
desmistificando os deuses pagãos. Sem
conseguir discutir com a moça, o imperador
chamou os sábios do reino para auxiliá-lo. Eles
tentaram defender suas seitas com saídas
teóricas e filosóficas, mas acabaram
convertidos por Catarina. Irado, Maximino
condenou todos ao suplício e à morte. Exceto

ela, para quem, tinha prepa-
rado algo especial.

Mandou torturá-la com
rodas equipadas com lâminas
cortantes e ferros pontia-
gudos. Com os olhos elevados
ao Senhor, rezou e fez o sinal
da cruz. Então, ocorreu o
prodígio: o aparelho desmon-
tou. O imperador, transtor-
nado, levou-a para fora da
cidade e comandou pessoal-
mente a sua tortura, depois
mandou decapitá-la. Ela
morreu, mas outro milagre
aconteceu. O corpo da mártir
foi levado por anjos para o alto
do monte Sinai. Isso aconte-
ceu em 25 de novembro de
305.

Contam-se aos milha-
res as graças e os milagres
acontecidos naquele local por
intercessão de santa Catarina
de Alexandria. Passados três
séculos, Justiniano, imperador
de Bizâncio, mandou construir
o Mosteiro de Santa Catarina
e a igreja onde estaria sua
sepultura no monte Sinai. Mas
somente no século VIII conse-
guiram localizar o seu túmulo,

difundindo ainda mais o culto entre os fiéis do
Oriente e do Ocidente, que a celebram no dia
de sua morte.

É padroeira dos estudantes, dos filósofos
e dos moleiros (donos e trabalhadores de moi-
nho). Que pela intercessão de Santa Catarina
possamos seguir firmes na fé e nos ideais de
uma vida justa em Deus e com os irmãos.

Fonte: www.paulinas.org.br
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Olá amigos e amigas.
Este mês refletiremos sobre um tema muito trabalhado na nossa época: o Outro. O veremos

sobre o prisma do pensamento moderno e tentaremos refletir sobre sua repercussão nesta mesma
época.

Podemos dizer que a modernidade teve suas bases quando o filósofo René Descartes, em
sua obra Discurso do Método, afirma: COGITO ERGO SUM (Eu penso, logo existo). Sem dúvida o
termo mais forte é o Eu. Pois é este Eu que pensa, por isso existe. Consequentemente o Outro,
neste pensamento, (visto de maneira mais crítica) só poderá existir convertendo-se no Eu. Claro
que esta interpretação é muito questionada pelos críticos, contudo é o que presenciamos na
história. Por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil e avistaram os indígenas, não os
viram como  filho de Deus ou um templo do Espírito Santo, simplesmente consideraram como não-
pensantes, por isso deviam ser catequizados, pois sua "religiosidade" era "pagã", "demoníaca".

Neste sentido podemos perceber, sobre a luz da história, o predomínio da subjetividade.
Poderíamos afirmar até que, na modernidade há uma exacerbação do Eu, do subjetivo. Isso é tão
verdade, que a ciência moderna desenvolve-se a partir da virada Copernicana, ou seja, quando o
homem se descobre um grão finito dentro de um universo infinito e que sua morada não passa de
um simples componente de uma galáxia. A partir disso, toda a física moderna trabalha com a
perspectiva de que é o sujeito que dá as razões para o objeto ser, ou seja, o investigador só terá
eficiência se ele souber aonde quer chegar e o que quer encontrar, pois o mundo se encarrega de
executar sua estratégia ou hipótese.

Assim também aconteceu na filosofia, com Immanuel Kant. Observando o avanço cientifico,
podemos perceber que a razão tem a capacidade para estruturar o resultado de sua pesquisa.
Neste sentido, quando a subjetividade se ancora na racionalidade percebemos que, o Outro só
pode ser um refém daqueles que determinam o que é certo e o errado, pois ele por si próprio não
tem essa capacidade, pois dependerá sempre de "um Outro" que pensa aprioristicamente, isto é,
que possua a necessidade e universalidade para validar determinadas hipóteses. Sendo assim o
Outro não passa de um sujeito anômico, onde a sua identidade será resultado da determinação de
outros (fora dele; fora de si {mim}). [Não queremos aqui aniquilar com o pensamento Kantiano ou
de qualquer outro moderno, estamos apenas refletindo à luz da história as hecatombes oriundas
de um Eu que pensa,  na modernidade].

Não podemos esquecer que a obra Filosofia do Espírito de Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
afirma que o espírito absoluto se espolia (aliena-se) para conhecer-se e todo processo dialético
(uma tese terá uma antítese, que por sua vez surge uma síntese, que está aberta à outra tese, e
assim sucessivamente) que supera guardando, acreditamos que, aniquila o Outro. Os hegelianos
defendem que Hegel abre espaço para o Outro, pois ele vai estar sempre guardado a cada síntese.
Só que essa pretensão dogmática de tentar salvar um pensador, esquece que para guardar, antes
há a superação, que no fim leva a aniquilação.

O Outro não pode ser ele mesmo. Desta maneira, não há alteridade. O que existe é o Outro
que é marginalizado, destruído e guardado. Quem pensa que isso não é verídico, basta ler as
guerras mundiais, sobre o olhar de superação-guarnição e refletir sobre o que aconteceu com os
judeus, negros, católicos... Ou, com os "Outros" que não se deixaram abafar pela força absoluta
do espírito universalista que queria  prevalecer como fim último de toda humanidade. Se não for
assim, fica como um desafio refletir sobre o Outro, e sobretudo naqueles que resistem à dominação
ditatorial do Eu (subjetividade) que pensa e existe.

Sem dúvida na modernidade apesar da exagerada pretensão universalista e subjetividade
determinista, temos grandes avanços quanto a técnica e a ciência. Avanços que proporcionam,
mesmo em nosso tempo, melhorias para a humanidade.

Esta reflexão pára por aqui. Mas na próxima edição refletiremos sobre um novo paradigma,
que para alguns já passou, para outros não existe e que para nós é um paradigma emergente
vivido por muitos. Portanto, trabalharemos a inclusão ou exclusão da Outro na pós-modernidade.

Pensamento FilosóficoPensamento FilosóficoPensamento FilosóficoPensamento FilosóficoPensamento Filosófico
Tiago Santos da Silva
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Estimados leitores é com grande alegria
que neste mês de novembro, iremos apresentar
nesta coluna Obras GuanellianasObras GuanellianasObras GuanellianasObras GuanellianasObras Guanellianas a obra Don
Guanella em Brasília. A Paróquia Santa
Terezinha.

Esta nítido que é uma Paróquia
Samaritana onde se exerce muita Caridade e
toda a comunidade está conscientizada e
envolvida.

Um breve histórico: Situada no bairro de
Cruzeiro Novo, ela foi criada pelo Arcebispo de
Brasília no dia 16 de Janeiro de 1975, com tal
atitude Dom José Newton Baptista
desmembrou-a da extensão da Paróquia Nossa
Senhora das Dores, do bairro de Cruzeiro Velho.

Os Servos da Caridade a assumiram no
dia 31 de Março de 1976. Como primeiro Pároco
Guanelliano foi enviado o Padre Lino Della Morte.
Atualmente trabalham nessa obra os padres
Selso Feldkircher, Célio Mattiuzzo e Armando
Bredice.

Destacam-se na paróquia: 5 missas aos
domingos na Matriz e duas na capela Rainha
da Paz, o trabalho dos vicentinos que
arrecadam em torno de 600 a 900 quilos de
mantimento não perecíveis, roupas e remédios
que são distribuídos a comunidade carente, o
engajamento dos Cooperadores Guanellianos
no acolhimento aos doentes dando lhes toda
assistência necessária.

Os movimentos e grupos pastorais são
mais de trinta, cada um dando sua contribuição
para o crescimento do Reino de Deus. Desta-
mos o grande numero de catequizandos,
aproximadamente dois mil em preparação para
o Crisma e a Primeira Eucaristia.

A Paróquia Santa Terezinha em Brasília
sempre demonstrou em plenitude o Carisma
Guanelliano, este tão impresso na realidade
paroquial, dando prova disso vemos os
incontáveis beneficiados da Caridade. Como
Guanella dizia: "não se pode parar enquanto
houver pobres a socorrer" frase esta que
continua ecoando em nós, em cada realidade,
em cada obra que realizamos, pois a Caridade
jamais vai acabar. Que Santa Terezinha abençoe
os paroquianos e todos que fazem Caridade.

Brasília - DFBrasília - DFBrasília - DFBrasília - DFBrasília - DF

Alexandre Kroetz e
João Felipe Silveira RibeiroObras GuanellianasObras GuanellianasObras GuanellianasObras GuanellianasObras Guanellianas

NElla guaNElla guaNE
aNElla guaNElla guaN
guaNElla guaNElla gua
a guaNElla guaNElla g
lla guaNElla guaNElla
guaNElla guaNElla gua

"Não se pode
parar enquanto
houver pobres

a socorrer"
Padre Luis Guanella

Fachada da Paróquia Santa Terezinha

Cooperadores Guanellianos


