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Informativo do Seminário Filosófico e Aspirantado Guanelliano

Setembro, mês daSetembro, mês daSetembro, mês daSetembro, mês daSetembro, mês da     BíbliaBíbliaBíbliaBíbliaBíblia
Estimados leitores do EFATÁ! Este mês quero responder uma per-
gunta, que é minha, mas que pode ser sua também: porque Setembro
é o mês da Bíblia? Aproveito para falar também da diferença entre a
bíblia católica e a bíblia evangélica.
Há 38 anos a Igreja do Brasil celebra no mês de setembro o Mês da
Bíblia. A celebração teve sua origem na arquidiocese de Belo Hori-
zonte, em 1971, e foi se espalhando para todo o Brasil. Porém, o
motivo principal de celebrarmos a Bíblia neste mês é o aniversari-
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ante São Jerônimo (dia 30 de setembro), autor no Século IV da tradução latina da Bíblia,
grande estudioso e apaixonado pela Sagrada escritura.

Bíblia é uma palavra grega que quer dizer "coleção de livros". Assim, a Bíblia Católica
é uma coleção de livros declarados sagrados pelas autoridades da Igreja Católica. Essa
declaração oficial demorou quatro séculos para ser concluída. Ao final, a Bíblia Católica foi
oficializada com um total de 73 livros. Desses, 46 vêm do Antigo Testamento, ou seja, do
judaísmo, e 27 são do Novo Testamento, isto é, foram escritos pelos Apóstolos no primeiro
século da era cristã. A Igreja mantém os 46 livros do Antigo Testamento em sua Bíblia porque
ela (a Igreja) vem do judaísmo e não nega suas origens. Ela seria incompreensível sem o
Antigo Testamento e sem o judaísmo. Além disso, no Novo Testamento há 350 citações do
Antigo Testamento, o que comprova a ligação intrínseca entre os dois "Testamentos". Um
explica o outro.

A Bíblia Católica tem sete livros a mais do que a Bíblia Protestante. São eles: Tobias,
Judite, Sabedoria, Baruc, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus, além de fragmentos dos livros de
Ester 10,4-16 e de Daniel 3,24-20; 13-14. Isso acontece porque Martinho Lutero, por oca-
sião da reforma, rejeitou os livros judaicos provenientes da tradução grega chamada "dos
setenta", uma tradução mais aberta aos não judeus, e optou pela tradução hebraica, de
cunho nacionalista. Os autores do Novo Testamento, porém, optaram pela tradução grega e
incluem os livros rejeitados por Lutero. Com efeito, todas as citações do Antigo Testamento
presentes no Novo, vêm da tradução grega dos setenta.

Na Bíblia, Deus nos revela através de palavras e de acontecimentos intimamente entre-
laçados, de tal sorte que as obras ajudam a manifestar e confirmar os ensinamentos e reali-
dades significadas pelas palavras; e estas, por sua vez, proclamam as obras e elucidam o
mistério nelas contido (cf. DV 2/162).

E Deus se serve de autores humanos, por Ele inspirados e de linguagem humana e até
dos gêneros literários usados em cada época para nos manifestar a sua verdade. É o que
São João Crisóstomo chamou de "Divina Condescendência". Deus desce até nós. Permanece
perto de nós. A Bíblia, mais do que um livro, se poderia dizer que é uma carta, cheia de
ternura de um pai que se comunica com seus filhos.

A Igreja, como nem poderia deixar de ser, "escuta religiosamente a Palavra de Deus,
santamente a guarda e fielmente a expõe" (Ibid. 10/176). Ela tem consciência de que a Sa-
grada Escritura deve ser lida e interpretada naquele mesmo Espírito em que foi escrita. E

“Quando rezamos, falamos
com Deus. Quando lemos

a Sagrada Escritura, Deus
fala conosco”

Santo Isidoro
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Bibliografia:
http://malarranha.net/2008/09/07/setembro-mes-da-biblia/)
Catecismo da Igreja Católica; Números 101 - 141; pg. 39-46.

Frase do Fundador Ricardo Hüning

Pe. Valdemar Alves Pereira - SdCPorto Alegre, 10 de setembro de 2010.

consideramos importante nos lembrarmos de que o Espírito não só inspirou os autores sa-
grados para que escrevessem os livros, mas continua, com a sua Sabedoria e a sua luz a nos
inspirar, para que essa Palavra gere vida, promova vidas e se torne ela mesma vida em cada
pessoa, em nossas famílias e em nossas comunidades.

Assim, queridos irmãos e irmãs, através dessa Palavra que está perto de ti, em tua
boca, em teu coração (Rm 10,8), poderemos entrar em sintonia perfeita conosco mesmo, com
Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Amém.

"Quero ser uma espada de fogo no
ministério santo!"

Neste mês de setembro, des-
tacamos a Ordenação sacer-
dotal do diácono Tiago Bou-
fleur, em Cerro Largo/RS, o
qual assumiu o propósito de
Amar e Servir conforme o
carisma guanelliano. O sacer-
dote é sacramento vivo de
Cristo Cabeça numa comuni-
dade particular; o guanelliano
consagrado é sacramento, é
sinal mensageiro de Deus Pai
que ama aos mais pobres, e
isso padre Guanella assumiu
e viveu verdadeiramente e
nos deixou por herança.
Para padre Luís Guanella,
Deus deixa uma missão espe-
cial: "Revelar ao mundo o
Amor providente e misericor-
dioso de Deus Pai, num clima
de família, promovendo de
forma integral a pessoa, parti-
cularmente os mais desprovi-

dos, aplicando a pedagogia
do amor".
Esse processo se inicia no
dia de sua primeira comu-
nhão, em meio às montanhas
de Gualdera. Foi ali que ele
sentiu o "intensíssimo dese-
jo de fazer o bem". Apartir de
então, visto que seu plano
era realizar algo extraordiná-
rio, alimentou o desejo de
possuir uma identidade tão
somente sua. Deste modo o
jovem prepara-se para assu-
mir os compromissos de uma
consagração definitiva, por
toda a vida.
Quanto ao dia de sua orde-
nação, ficou marcada a im-
ponência do bispo, as exor-
tações ardorosas e o beijo da
paz. Na ocasião Luís não dis-
põe de palavras para agrade-
cer a Deus. É imenso o júbi-

Pe. Luís Guanella nos primeiros anos
de sacerdócio

O sacerdote é sacramento
vivo de Cristo

numa comunidade
particular
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Pensamento Filosófico João Felipe S. Ribeiro

Fonte: Volpi, Domenico. A coragem de um ideal, edições paulinas. 1984.
Carrera, Mario. Bem-aventurado Luís Guanella: Profeta da Caridade, edições paulinas. 2007.
Cadernos Guanellianos Nº 5.

lo de seu coração, impelindo-o a uma sincera pro-
messa feita a Deus e aos irmãos: "Quero ser uma
espada de fogo no ministério santo!".
Padre Guanella sabia que ser sacerdote naquelas
condições haveria muitos incômodos e exigênci-
as, mas dizia com convicção: "O sacerdote é gran-
de, porque só ele é verdadeiro amigo da humani-
dade, é abrigo para todos os males. O sacerdote é

um homem de virtude e sacrifício, que renuncia aos
lugares luminosos do mundo para passar seus dias
no meio de um povo necessitado".
Este homem corajoso teve muitas dificuldades no
seu ministério, mas com a Providência de Deus tudo
suportou e muitas obras de caridade conseguiu re-
alizar em benefícios dos menos favorecidos.

Olá, estimados leitores do Efatá!
Neste mês de setembro refletiremos sobre o pensador
mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, São
Tomás de Aquino. Nasceu em 1225, no castelo de Roca-
Seca, da família feudal dos condes de Aquino. Tinha
descendência da família imperial e das famílias reais da
França, Sicília e Aragão.

Recebeu a primeira educação no grande mosteiro
de Montecassino, passando a mocidade em Nápoles como
aluno daquela Universidade. Depois de ter estudado as
artes liberais, entrou na ordem dominicana, renunciando
a tudo, salvo à ciência. Tal acontecimento determinou
uma forte reação por parte de sua família, entretanto,
Tomás triunfou da oposição e se dedicou ao estudo as-
síduo da teologia.

Em harmonia com o pensamento aristotélico, Tomás considera a filosofia como uma disciplina
essencialmente teorética, para solucionar os problemas do mundo. Considera também a filosofia
como distinta da teologia, não sendo contrária, mas numa visão de ser o conteúdo de uma
teologia arcano e revelado, o da filosofia evidente e racional. Contrariamente à doutrina agostiniana
que pretendia ser Deus conhecido imediatamente por intuição, Tomás sustenta que Deus não é
conhecido por intuição, mas é cognoscível unicamente por demonstração.

Entretanto, esta demonstração é sólida e racional, não decorre de argumentações a priori,
mas unicamente a posteriori, partindo da experiência, que sem Deus seria contraditória. Se co-
nhecermos apenas indiretamente, pelas provas, a existência de Deus, ainda mais limitado é o
conhecimento que temos da essência divina, como sendo a que transcende infinitamente o inte-

São Tomás de
Aquino
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Cultura & Eventos
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

No dia 15 de agosto participamos da missa
em Ação de Graças pelo Centenário da
Província Eclesiástica do Rio Grande do Sul,
com a presença dos Bispos de todas as
dioceses do Rio Grande do Sul, na Catedral
metropolitana.
Também se fizeram presentes os Bispos
eméritos de algumas dioceses bem como a
presença de vários sacerdotes e de um
número significativo de fiéis que participaram
da celebração.
Em sua presença como Igreja esta Arqui-
diocese possa permanecer junto ao seu
povo congregando os fiéis em um só rebanho.

lecto humano. Quanto aos problemas das relações entre Deus e o mundo, é resolvido com base no
conceito de criação, que consiste numa produção do mundo por parte de Deus.

Tomás de Aquino retomou a metafísica de Aristóteles e a conduziu a notáveis precisões no
que se refere a sua noção mesma do ser, a divisão em ato e potência, à sua transcendência e
propriedades transcendentais, enfim, à sua distribuição em modos especiais, ditas categorias.
Uma de suas obras em destaque é a Suma Teológica. Nesta obra Aquino trata da natureza de
Deus, das questões morais e da natureza de Jesus.

Sendo assim, é preciso claramente salientar que na filosofia de Tomás de Aquino a espécie
inteligível não é a coisa entendida, mas representação da mesma, pois neste caso, conheceríamos
não as coisas, mas os conhecimentos que nos provém, conhecidos apenas através das espécies e
das imagens, e não podem entrar fisicamente no nosso cérebro. O sinal pelo qual a verdade se
manifesta à nossa mente é a evidência, visto que muitos conhecimentos nossos não são eviden-
tes, intuitivos, tornam-se verdadeiros quando levados à evidência mediante a demonstração.

O conceito tomista de verdade é perfeitamente harmonizado com esta concepção realista
do mundo, e é justificado experimentalmente e racionalmente. A verdade lógica não está nas
coisas e nem sequer no mero intelecto, mas na adequação entre a coisa e o intelecto.

Fonte: PIERRE, Jean.  Iniciação a Santo Tomás de Aquino. São Paulo: Loyola, 1998.

No dia 22 de agosto, nas dependências do educandário
São Luiz e da escola Don Luis Guanella, foi realizado o
encontro com os pais e catequizandos da paróquia San-
tuário Nossa Senhora do Trabalho.
Com os pais ministrou-se várias palestras de cunho espi-
ritual e humano; com os catequizandos, em forma de
dinâmicas, trabalhou-se temas de catequese a começar
pelo Querigma, e também os vários âmbitos da vida Cris-
tã. Nosso desejo é que estas famílias vivenciem os temas
apresentados no encontro.
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Entre os dias 08 a 14 de agosto foi realizada na Paróquia
Santuário Nossa Senhora do Trabalho a Semana da Família.
Durante as noites da Semana, nas celebrações eucarísticas
os diversos sacerdotes convidados sempre abordavam te-
mas focados à Família de Nazaré.

No dia 29 de
agosto participa-
mos - juntamen-
te com jovens
aspirantes de
nove Congrega-
ções - do tercei-
ro TVJ (Tarde
Vocacional Jo-
vem), com o
tema "seguimen-
to de Jesus".

O encontro foi realizado no colégio Rainha do Brasil, mantido pela Congregação das Irmãs Franciscanas
de Nossa Senhora Aparecida. A abordagem do tema foi feita pela Irmã Mônica. Que o bom Deus
sempre no guie e ilumine para não vacilarmos no seu seguimento.

O Provincial Pe. Ciro Attanasio, em companhia do Conselheiro provincial, Ir. Moacyr L. Tomazine,
realizaram a visita canônica no seminário de Aspirantado dos Servos da Caridade. Após uma
reunião com o grupo de seminaristas, o Provincial teve uma conversa pessoal com todos os jovens
vocacionados, avaliou a situação do Seminário e do grupo de seminaristas e desejou perseverança
a todos com palavras de encorajamento.

No dia 04 de setembro, às 18h, na
capela Santo Antônio, em Cerro Largo/
RS,  aconteceu a ordenação presbiteral
do diácono Tiago Boufleur - SdC, pelas
mãos de Dom Protógenes José Luft -
SdC. No dia seguinte, às 10h, na mes-
ma capela, o neo-sacerdote celebrou a
sua Primeira Missa. Ao meio dia foi ser-
vido um grandioso almoço de confra-
ternização no salão de festa da comu-
nidade. Desejamos que o bom Mestre
sempre o conduza pela mão aos prados
da felicidade, sustentando-o a partir do
seu lema de ordenação: "Não fostes vós
que me escolhestes, mas fui eu que vos
escolhi." (Jo 15,16).
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Dica de livro

E código da inteligência
Ediouro e Thomas Nelson
- Brasil, 2008
239 páginas
Augusto Cury

Nada mais fascinante do que descobrir como ampliar sua inteli-
gência, descobrir como expandi-la, como dar asas a sua
criatividade, expandir a arte de pensar, desenvolver saúde psíquica
e a excelência profissional e muitos outros benefícios, lhe trará a
leitura deste livro. O autor também descreve as armadilhas da mente
em que facilmente caímos e que podem bloquear a inteligência.
Sabemos muito pouco sobre o que é a inteligência, como lapidá-la,
expandi-la e irrigá-la.
Com a leitura de O código da inteligência, seus olhos serão aber-
tos para uma abordagem inovadora sobre a inteligência. Alunos,
profissionais, pais, professores e médicos ficarão surpresos com
esta fascinante obra do Dr. Cury, onde descreve oito códigos: "do
Eu gestor do intelecto", "da autocrítica", "da psicoadaptação ou
resiliência", "do altruísmo", "do debate de ideias", "do carisma", "da
intuição criativa" e "do Eu gestor da emoção", que lhe ajudarão a
ampliar e aperfeiçoar sua inteligência. E traz ainda as quatro arma-
dilhas principais da mente humana que bloqueiam tanto a inteligên-
cia quanto as emoções: o conformismo, o "coitadismo", e os me-
dos de reconhecer os erros, e de correr riscos.

Agenda Mensal
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

Data Local Compromisso
18 Livraria Paulinas - Porto

Alegre/RS
Oficinas de Catequese.

19 Capela São Paulo - Porto
Alegre/RS

Almoço em benefício do seminário guanelliano
(Aspirantado).

19 Rádio Aliança FM - Porto
Alegre/RS

Missa da misericórdia.

Inspiração

“Existem apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não
existem milagres e a outra é que tudo é um milagre”

Albert Einstein

“A língua resiste porque é branda; os dentes cedem
porque são duros” Provérbio chinês
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Cotidiano
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

Caros leitores!
O nosso informativo chega a vocês
com essa coluna que visa trazer um
pouco da nossa caminhada cotidiana.
Neste mês de setembro queremos di-
vulgar uma devoção rica em nossa Con-
gregação: a devoção à Santíssima Vir-
gem Maria, através do Santo Terço.
O Terço evoca o caminho incessante da
contemplação e da perfeição cristã. O
Beato Luís Guanella via-o como uma
união que prende nós a Deus. Assim
apresentando sempre a relação com
um Deus que é Pai. Uma união "filial",
que nos coloca em sintonia com Maria, a serva do Senhor, e em última instância com o
próprio Cristo que, apesar de ser Deus, se fez servo por amor à humanidade. A Igreja
sempre nos ensinou que o Terço é uma oração completa, pois abrange a oração vocal, a
meditação e a contemplação dos Mistérios de Deus.
Como Guanella que tanto devotava o rosário e alcançou a santidade, assim também nós
com a oração à Maria buscamos contemplar o santos Mistérios.

Santo do Mês Renan Rafael de Souza Santos

São Vicente de Paulo
Olá queridos amigos leitores em Cristo!
Em 2010 todos nós, e em especial a família Vicentina, com muita devoção
e alegria comemora os 350 anos de eternidade de são Vicente de Paulo.
Isso mesmo: eternidade, quando o nosso corpo físico, composto por maté-
ria entra em óbito lembramos mais do que nunca que somos eternos, Deus
nos dá gratuitamente o dom da vida para sermos eternos, a eternidade de
Deus se perpetua em nós no decurso do traçado na existência de cada um.
São Vicente de Paulo foi o fundador da Congregação da Missão, junta-
mente com santa Luisa de Marillac, das Irmãs da Caridade.
Sua vida foi tão movimentada e cheia de aventuras que faz lembrar uma
obra de ficção. Nasceu de uma família muito pobre em Landes, França;
quando menino guardou porcos, e só pôde completar seus estudos porque
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Conversando com...
Marcio Antonio Fachin Perini e

Sebastian Gerardo Aguilera

Maria Célia - O Cooperador Guanelliano está sendo chamado
para colocar-se a serviço do próximo e dar continuidade ao
carisma da caridade do Pe. Guanella.
Fiéis ao chamado do Espírito Santo nos propomos a moldar a

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Já que ser um Cooperador guanelliano é ter uma
vocação, para que ele está sendo chamado?

ajudou na criação de uma família. Desde pequeno era ornado pela laboriosa arte de viver: o trabalho. Orde-
nado sacerdote aos 19 anos, passou a dar aulas em particular para se manter. Durante uma viagem marítima,
caiu prisioneiro de piratas maometanos e foi conduzido à África, como escravo.
Foi comprado por um médico árabe que lhe ensinou os segredos da medicina, e em troca São Vicente o
converteu a fé católica. Conseguindo voltar à França, empenhou-se na caridade cristã, tanto espiritual como
corporal, chegando a ter grande penetração na corte: sendo capelão e conselheiro da rainha Margarida de
Valois, prestou assistência ao rei Luis XIII, participou do Conselho da Regência durante a minoridade de
Luis XIV e exerceu grande influência sobre a rainha Ana d'Áustria.
Fortunas espantosas, provenientes das coletas entre a alta nobreza, passavam por suas mãos e eram por ele
distribuídas aos necessitados de toda a França, sem em nada alterar sua pobreza e simplicidade. Aos própri-
os parentes, pobres e necessitados, nunca quis favorecer, confiando-os à Divina Providência. Renunciou a
ele mesmo, pois achava que não era conveniente para a sua santificação.
Empenhou-se na salutar reforma religiosa para combater o Jansenismo na França. Incentivou a ideia de
expedição armada contra a Inglaterra protestante, que proibia, sob pena de morte, a atuação dos católicos
em seu reino. Morreu em 1660, cercado da consideração geral, e foi canonizado em 1737.

Fonte: www.lepanto.com.br/Hagio9.html

Olá caros leitores, neste mês entrevis-
tamos a Dra. Maria Célia Binder Silva,

integrante do Conselho Nacional da Associação dos
Cooperadores Guanellianos no Brasil.

nossa vida segundo o exemplo do fundador a fim de difundir o reino de caridade, especialmente aos
pobres e excluídos da sociedade, em comunhão com os Servos da Caridade e as Filhas de Santa Maria
da Providência, num clima de família.
Segundo Dom Guanella, "O coração de um cristão que tem fé e sentimento não pode passar diante
das dificuldades e privações dos pobres sem ajudá-los", lembrando das palavras de Jesus:" Tudo o
que fizerdes a um destes meus irmãos, a mim o fazeis". (Mt 25,40) Esta é a missão do Cooperador:
CARIDADE E VIDA.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Fale-nos um pouco desse Terceiro ramo da família Guanelliana.

Maria Célia - Nós, Cooperadores Guanellianos, vivemos nossa vocação como membros da ACG (As-
sociação Cooperadores Guanellianos) nos propondo a viver como irmãos e unidos no desejo de seguir
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a experiência de vida e o carisma da caridade de Dom Guanella, nos colocando assim, a serviço de
Deus e dos irmãos.
Respondendo ao chamado do Senhor passamos a fazer parte como membro efetivo da Associação por
meio de promessa pessoal e pública, após no mínimo três anos consecutivos de formação, onde nos
aprofundamos no estudo do carisma guanelliano, através de reuniões mensais, quando somos deno-
minados aspirantes.
A Associação está representada no Brasil por um Conselho Nacional com sede em São Paulo e com-
posto por três membros: Presidente, Secretário e Tesoureiro.
Temos dois Conselhos Provinciais: Nossa Senhora do Trabalho, representado na região Sul, no Paraná
e Rio Grande do Sul, e Nossa Senhora da Divina Providencia representado na região Norte em São
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará.
Cada Província é composta por vários membros entre os quais presidente e vice, secretário e vice,
tesoureiro e vice, dois conselheiros, e por todos os cooperadores dos vários grupos locais.
Na Província Nossa Senhora do Trabalho temos hoje 16 grupos que estão localizados nas cidades de
Porto Alegre, Santa Maria, Canela, Carazinho, Capão da Canoa, e Planalto (RS); Curitiba, Piraquara
e Santa Terezinha de Itaipu (PR), num total de 107 cooperadores; 95 aspirantes e na Província Nossa
Senhora da Divina Providência temos 17 grupos localizados em São Paulo, Brasília, Itaguaí e Anchieta
(RJ), Itapipoca e Amontada (CE) e Salgueiro (PE), num total de 53 cooperadores e 135 aspirantes.
Portanto, hoje no Brasil, contamos com um total de 160 cooperadores e 230 aspirantes, número este
que cresce a cada dia e sentimos o interesse dos leigos de participarem da Associação à medida que
vão conhecendo mais o carisma Guanelliano, o que nos deixa muito felizes e realizados.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Como as pessoas interessadas poderiam integrar-se a Associação dos Cooperadores
Guanellianos?

Maria Célia - A entrada na Associação depende da livre vontade da pessoa motivada a seguir o carisma
guanelliano. Hoje a família guanelliana está iniciando no Brasil o MLG (Movimento Laical
Guanelliano), que tem a finalidade de encorajar e favorecer a partilha do carisma guanelliano entre
os cristãos. O objetivo é fazer com que as pessoas interessadas em integrar-se à Associação passem
por um período de formação no MLG para se familiarizarem com o carisma e com a missão que nós,
cooperadores, assumimos.
Sem dúvida, a criação do MLG irá facilitar a formação de novos grupos com pessoas que já se
identificaram com o carisma e o trabalho do cooperador, portanto, com maior possibilidade de êxito.
O MLG ainda não está presente em todas as paróquias guanellianas, neste caso o interessado deverá
entrar em contato com qualquer cooperador, Padre ou Irmã, que levará o seu nome à coordenação
local, representada pelos presidentes dos grupos e diretores espirituais dos mesmos, para que se ana-
lise a possibilidade da formação de novos grupos ou da inserção do mesmo em um grupo já existente.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Nos deixe uma mensagem.

Maria Célia - Neste mundo tão desvirtuado de valores e com tantas pessoas em condição de exclusão
social, doentes e abandonados, cabe a nós, cristãos, revelar-lhes o amor de Deus Pai e assim contri-
buirmos para que eles possam ter uma vida digna de filhos bem amados.
Com este pensamento exorto todos aqueles que querem fazer o bem a não deixar para amanhã,
comecem hoje mesmo, porque como dizia Dom Guanella: "Não se pode parar enquanto houver po-
bres para socorrer e necessidades as quais suprir". A mim estas palavras servem de incentivo para
não desanimar na minha caminhada e permanecer fiel, forte e perseverante na vocação que assumi
por amor a Deus e aos irmãos.
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Tenho convicção que um coração cristão que acredita e sente, não pode passar pelas indigências do
pobre sem prestar-lhe socorro. Jesus disse: "Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisto
todos conhecerão que sois meus discípulos". (Jo 13, 34-35)
E você, quer ser discípulo de Jesus? Então venha conhecer a espiritualidade de Dom Guanella e o
trabalho dos Cooperadores junto às paróquias guanellianas.
A você que já é Cooperador ou Aspirante faço minhas as palavras do Pe Mário Tarani:  "AVANTE"!
CORAGEM!
Que Dom Guanella derrame suas bênçãos à Família Guanelliana, aos seus seguidores e assistidos.
Um abraço a todos.

Obras Guanellianas Darlan Lanzana Müller

SEMINÁRIO GUANELLIANO DO

POSTULANTADO
Estimados leitores, apresento neste mês
para vocês o seminário do Postulantado,
que está localizado na cidade de Piraquara,
estado do Paraná, importante etapa
formativa que ajuda os seminaristas a co-
nhecer mais profundamente a vida religio-
sa de uma Congregação.

O Postulado é o convite que todo
vocacionado recebe, "Vinde e Vede" (Jo,
1-39), através do qual o candidato se pre-
para para o Noviciado e decide ou não a
abraçar a Vida Religiosa, no carisma da
Congregação, no nosso caso, o Guanel-
liano.

Após o período de Aspirantado, atra-
vés de um pedido formal, manuscrito, e
apreciação do Conselho provincial, o can-
didato à Vida Religiosa é admitido no Pos-
tulado.

Nesta etapa o candidato terá a opor-
tunidade de refletir sobre as motivações e
suas expectativas quanto à Vida Religiosa
guanelliana, que tem como objetivo geral:
possibilitar ao postulante alcançar uma
maior clareza quanto à origem de sua vo-
cação, amadurecimento de sua decisão, ex-
perimentando viver no seguimento de Je-
sus Cristo, à luz do Evangelho e do Carisma
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deixado pelo Padre Luís Guanella. São aju-
dados a viver um desapego, através do qual
optam em seguir Jesus Cristo, que foi po-
bre, casto e obediente. São conduzidos a
uma escolha livre e responsável à vida
guanelliana.

Cada Postulante é convidado a con-
frontar-se e, assim, aprofundando-se no
autoconhecimento e na formação cristã
Guanelliana. Nesse período, tem também
a oportunidade de conhecer a vida e a mis-
são da Província, especialmente no que se
refere aos destinatários do carisma, às cri-
anças e os jovens que se encontram em
estado de abandono material ou moral,
assim como os idosos, os menores com
deficiência, estendendo-nos ainda no aten-
dimento ao povo de Deus, no trabalho pas-
toral.

É o segundo ano que o postulado
Guanelliano está em Piraquara. Neste ano,
são oito postulantes: Antônio e Gildenor

(Pernambuco), Francisco Bernardone
(Piauí), Tiago (Bahia), Elimar (Goiás), Eli
Marcel e Ricardo (São Paulo) e Valdecir
(Santa Catarina).

Eles seguem um regimento interno,
com um programa que contemple as di-
mensões da vivência humana, cristã e
Guanelliana, tudo isso em consonância
com as atividades próprias desta etapa
(oração, estudo, convivência, trabalhos
domésticos e trabalhos pastorais junto à
comunidade Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro), sob a orientação e acompanha-
mento do formador, Pe. Alírio Anghebem.

Espero que vocês possam ter enten-
dido um pouco mais sobre esta etapa de
formação, e aos nossos Postulantes ofere-
cemos as nossas orações e votos de boa
caminhada em vista da consagração reli-
giosa. Agradeço ao grupo de Postulantes
pela colaboração na elaboração deste tex-
to. Que Deus abençõe a todos.


