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Para quê aQuaresma?

O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e
nesse tempo houve a preparação para
uma nova humanidade; 40 anos o povo
de Israel passou no deserto, preparan-
do-se para a entrada na terra prometi-
da; por 40 dias fizeram penitência os
habitantes de Nínive na preparação
para receber o perdão de Deus; 40 dias
e 40 noites caminhou Elias até alcançar
a montanha de Deus; por 40 dias e 40
noites jejuaram Moisés e Jesus como
preparação para a missão que Deus
lhes confiara.

Queridos leitores e divulgadores do nosso informativo EFATÁ! Estamos voltando neste ano de 2011,
com a mesma disposição para darmos continuidade a esse trabalho do seminário guanelliano de
Porto Alegre/RS.
Nesta primeira edição quero falar um pouco sobre a quaresma e do seu significado para nossa vivência
cristã. Em primeiro lugar, a palavra quaresma significa os 40 dias de preparação para a Páscoa.
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CONSELHO EDITORIAL

2011 Canonização de Dom Guanella 1842 - 1915

Porque 40 dias? Entre
os muitos significados
que os antigos davam
ao número 40, um nos
interessa de modo
particular: o de indi-
car um período de pre-
paração (mais ou me-
nos longos) por causa
de um grande aconte-
cimento. Por exem-
plo: o dilúvio durou 40
dias e 40 noites, e nes-
se tempo houve a pre-
paração para uma
nova humanidade; 40
anos o povo de Israel
passou no deserto,
preparando-se para a
entrada na terra prometida; por 40 dias fizeram penitência os habi-
tantes de Nínive na preparação para receber o perdão de Deus; 40
dias e 40 noites caminhou Elias até alcançar a montanha de Deus;
por 40 dias e 40 noites jejuaram Moisés e Jesus como preparação
para a missão que Deus lhes confiara. Portanto, para celebrarmos
a maior de todas as festas cristãs, se faz necessário, naturalmente,
40 dias de preparação.
Desde os tempos antigos a quaresma foi considerada como um pe-
ríodo de renovação da própria vida. As práticas a serem cumpridas
nesse tempo são três: Oração, Esmola ou Caridade e Jejum. A ora-
ção é para estarmos em sintonia com Deus buscando Nele a força
para a conversão e para lutar contra as tentações que hão de vir. A
esmola ou caridade é para nos mantermos em sintonia e a serviço
dos mais desfavorecidos, para que a nossa vida seja motivada e
cheia de esperança para resistir na luta contra o mal, contra as
paixões e contra o egoísmo. O jejum é o convite a renunciar a algo
gostoso e apetitoso, que nos enche os olhos, o estômago ou o ego,
ou que nos dá prazer. Fazer isso para fortalecer o espírito na luta
contra o tentador que vai estar nos rondando por perto nestes dias.

Jejum: convite a renunciar a algo apetitoso a
fim de fortalecer o espírito contra o tentador
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Pe. Valdemar Alves Pereira - SdCPorto Alegre, 06 de fevereiro de 2011.

2011
Canonização de
Dom Guanella
1842 - 1915

Há uma ligação muito forte entre as três práti-
cas de piedade, de modo que não dá para sepa-
rar uma da outra. Eu vou rezar para pedir força
e disposição a Deus, para realizar o meu Jejum,
que por sua vez, não tem o objetivo de dieta para
emagrecimento do corpo, mas tem a finalidade
de privar-se daquilo que me agrada, fazendo um
pequeno sacrifício, que só terá o seu sentido ple-
no quando se tornar em esmola ou caridade.
Essa caridade enche de vida o que serviu e o que
foi servido, e ambos são impulsionados ao agra-
decimento a Deus.
Como podemos ver, essas práticas tem um movi-
mento cíclico e dinâmico, de modo que todos os
que as realizam são envolvidos pela graça e pela
misericórdia de Deus que se derramam sobre a
igreja neste tempo.

O papa são Leão Magno dizia numa homilia:
"nós vos prescrevemos o jejum, lembrando-vos
não só da necessidade de abstinência, mas tam-
bém as obras de misericórdia:
a) Obras de Misericórdia corporais:
1- Dar de comer a quem tem fome;
2- Dar de beber a quem tem sede;
3- Vestir os nus;
4- Visitar os doentes;
5- Visitar os presos;
6- Acolher os peregrinos;
7- Enterrar os mortos.
b) Obras de Misericórdia Espirituais:
1- Dar bom conselho;
2- Corrigir os que erram;
3- Ensinar os ignorantes;
4- Suportar com paciência as fraquezas do pró-
ximo;
5- Consolar os aflitos;
6- Perdoar os que nos ofenderam;
7- Rezar pelos vivos e pelos mortos'.
Desta forma, o que tiveres poupado de vossos
gastos ordinários se transforme em alimento
para os pobres". (blog.cancaonova.com/
padreantonioaguiar).
E concluo este artigo lembrando que a quares-
ma é tempo de reconciliação, ou seja, tempo para
se restabelecer a paz, a amizade e a concórdia na
vida de cada pessoa, nas relações entre as pesso-
as e das pessoas com Deus.

BIBLIOGRAFIA
ARMELLINI, Fernando, Celebrando a Palavra. Ano A, 3ª edição. Ed. Ave Maria, S. Paulo, 2001. pp. 76-80.

A esmola ou caridade é para nos mantermos em
sintonia e a serviço dos mais pobres
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Frase do Fundador Victor Vinícius M. Amaral

“É Deus quem faz. Sou apenas instrumento nas
mãos da Providência”

Caro leitor!
Quando alguém perguntava ao padre Luís Guanella
como ele conseguia realizar tantas obras em bene-
fício das pessoas marginalizadas de sua época, ele
respondia com firmeza e convicção: "É Deus quem
faz".
Os projetos do nosso fundador, sem dúvida, esta-
vam apoiados na Divina Providência, assim como
toda a sua vida.
Primeiro porque, pela sua humildade, ele reconhe-
cia que o bom Deus era quem realizava todas as coi-
sas, ele reconhecia em si, que era apenas instrumento
nas mãos da Providência.
O Beato Luís Guanella não era um homem de cruzar
os braços. O seu lema "É Deus quem faz" não era
um método para se livrar do trabalho, como uma des-
culpa. Pelo contrário, ele confiava plenamente em
Deus (era um homem de oração e de contemplação),
mas arregaçava as mangas e se punha a trabalhar
como se tudo dependesse de seus esforços (um ho-
mem de ação).
Por isso o fundador sempre foi repleto de uma be-
leza  beatífica, que veio dessa sua grande experiên-
cia de confiança, e de se colocar com humildade na
presença de Deus.
Assim o padre Guanella viveu, e assim convida que os seus seguidores, Servos da Caridade,
Filhas de Santa Maria da Providência e  Cooperadores Guanellianos a fazerem o mesmo: rezar e
sofrer, confiar e amar, e reconhecer com humildade de coração que ninguém faz nada por si só,
mas "É Deus quem faz"; e assim dar continuidade às suas obras como um prolongamento da
Divina Providência.

Luizinho e sua irmã Catarina brincando
de fazer sopa para os pobres



Ano 04 - Número 26 - Abril de 2011 5

Informativo do Aspirantado GuanellianoEfatáEfatáEfatáEfatáEfatá
2011

Canonização de
Dom Guanella
1842 - 1915

Dica de Livro

Cultura & Eventos Augusto Lopes da Costa

"Curados para vencer a batalha" nos convida a ter um
encontro pessoal com a figura de nosso Senhor Jesus Cris-
to, e assim, deixar Deus curar nossas feridas interiores, le-
vando-nos a uma felicidade constante.
A verdade é que nos preocupamos muito com o aspecto
físico e nos esquecemos do mais importante: a beleza de
nosso coração! Devemos nos lançar de corpo e alma para
que assim o poder do Espírito Santo nos purifique e nos
leve cada vez mais aos braços de Deus Pai.
Cure seu coração, cure sua alma, cure sua vida.

CurCurCurCurCurados parados parados parados parados para a a a a VVVVVencer a Baencer a Baencer a Baencer a Baencer a Batalha - talha - talha - talha - talha - Pe. Leo Eterno, SCJ
Ed. Canção Nova. São Paulo. 2009 - 175 páginas.

Santo do Mês Rafael Messias Moura Silva

São Domingos Sávio,
o Santo Jovem!

Prezados leitores!
Como bem sabemos, no mês de
março celebramos grandes san-
tos de nossa Igreja, pessoas que
viveram intensamente a sua fé tes-
temunhando o seu grande amor

ao plano de Deus. De forma es-
pecial, celebramos no dia 19 de
março a solenidade de São José,
esposo de Nossa Senhora e Pa-
trono da Igreja. Também celebra-
mos no dia 10 deste mês, São

Domingos Sávio, o jovem que
com apenas 15 anos de idade atin-
giu a plenitude dos dons e da gra-
ça de Deus.
Nasceu em Riva, vila de Castel-
nuovo de Asti (Itália), em dois de
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abril de 1842, de família humilde:
o pai (Carlos Sávio) era ferreiro
e a mãe (Brígida Agagliate) cos-
tureira. Sua biografia foi escrita
por seu diretor espiritual e mes-
tre, o grande São João Bosco,
fundador dos Salesianos, o qual
conviveu com Domingos Sávio
por três anos.
Desde pequeno São Domingos
Sávio demonstrava ser uma cri-
ança diferente; com quatro anos
de idade já rezava as orações da
manhã e da noite. Aos cinco anos
ia à Igreja com sua mãe, e se es-
tivesse fechada, ajoelhava-se jun-
to à porta e ficava orando até que
fosse aberta, não lhe importando
se chovia ou nevava, se fazia ca-
lor ou frio.
Aos sete anos de idade fez sua
Primeira Comunhão, e a partir
deste dia assumiu seu programa
de vida: "Antes morrer que pe-
car". Declarou guerra ao pecado,
costumava dizer: "Quero declarar
guerra de morte ao pecado mor-
tal".
Certo dia em sua escola, alguns
colegas encheram de pedras a
estufa da classe. Era uma grave
falta de disciplina, que merecia
como penalidade a expulsão dos
infratores. Estes, porém, acusa-
ram Domingos Sávio de ter sido
o autor do ato. O mestre, um sa-
cerdote, embora duvidando, teve

que ceder ante as evidências que
lhe apresentavam. Chamou Do-
mingos, mandou-o ajoelhar-se na
frente da classe, e diante de to-
dos os seus colegas passou-lhe
um pito, dizendo que só não o
expulsava por ter sido sua primei-
ra falta. Domingos abaixou a ca-
beça e nada disse. No dia seguin-
te, descobriu-se a verdade. O
sacerdote chamou então Domin-
gos e perguntou-lhe por que não
havia se justificado. Ele disse que
queria imitar Nosso Senhor, que
foi acusado injustamente e não se
defendeu. Além do mais, sabia
que sua defesa poderia ter cau-
sado a expulsão de outros alunos.
Como seria sua primeira falta,
sabia que seria perdoado.
Muito devoto de Maria Santíssi-

ma e com uma profunda fé em
Jesus Cristo, Domingos Sávio
possuía um ardente desejo de san-
tidade e queria que todos os ou-
tros meninos também desejas-
sem. Exclamava: "Quão feliz se-
ria se pudesse ganhar para Deus
todos os meus companheiros!"
Dizia também que gostaria muito
de reunir as crianças para ensi-
nar-lhes o catecismo: "Quantos
pobres meninos se condenam tal-
vez eternamente por não haver
quem os instrua na fé!".
Domingos Sávio faleceu santa-
mente no dia 10 de março de
1857 aos 15 anos de idade. São
João Bosco que tinha convicção
da santidade de Domingos Sávio
e sua futura canonização, escre-
veu: "Os que, havendo experimen-
tado os efeitos de sua celestial
proteção, esperam gratos e ansi-
osos a palavra do oráculo infalí-
vel de nossa Santa Mãe Igreja".
Muitos outros relatos poderíamos
escrever sobre São Domingos
Sávio. Mas ficamos com esta
ideia: ele foi um jovem que assu-
miu sua fé e a testemunhou até a
morte. Foi Canonizado por Pio
XII em 1957. Que a vida de São
Domingos Sávio desperte em nós
um ardente desejo de santidade,
neste ano em que celebramos a
santificação do nosso Fundador,
Pe. Luís Guanella.
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Conversando com... Augusto Lopes da Costa

Ruth e Ady - Conhecemos as Obras da Congregação há 20 anos
e um dos motivos que nos levou a sermos Cooperadas, foi o
exemplo de vida que Dom Guanella deixou na terra. Fazer a
caridade junto aos assistidos para nós é uma grande satisfação.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Há quanto tempo vocês conhecem as Obras
Guanellianas e o que as motivou a serem Cooperadoras?

Caros leitores do Efatá!
Neste mês entrevistamos duas pessoas que

já estão envolvidas com as Obras Guanellianas há muito
tempo, e atualmente trabalham ajudando no Brechó do
Educandário São Luiz. São elas: Ruth Albina e Ady Maria.

Ruth e Ady - Admiramos todas as Obras. Estamos muito con-
tentes com sua canonização que será realizada nos mês de outu-
bro. Atualmente trabalhamos no Brechó. O dinheiro que arreca-
damos de nossas amigas, doações de roupas que são vendidas a
um preço bastante razoável é investido nas crianças do Educandário São Luiz. Isso nos proporciona
uma grande alegria.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Vocês são Cooperadoras há um bom tempo. O que
vocês mais admiram nas obras de Dom Guanella?

Ruth e Ady - É muito importante! A alegria de cooperar com quem precisa não tem preço; nós recebe-
mos uma contribuição muito significativa: a felicidade daqueles que são ajudados com nosso gesto.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Nos dias atuais, é importante ser uma Cooperadora Guanelliana?

Inspiração

“Não sinto nenhum desprazer por ter
seguido até aqui a voz

do coração”B. L. G.
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Canonização do Fundador Ir. Arilson Bordignon - SdC

Pe. Luís Guanella Santo!
"Uma grande alegria compartilhada por um reno-

vado empenho comum" assim comenta a notícia oficial
da canonização do Fundador o Superior geral Pe. Alfonso
Crippa. "Num tempo de emergência educativa, de muita
pobreza e sempre mais marcante globalização, propor por
parte da Igreja figuras expressivas, que souberam socor-
rer a fragilidade das pessoas e encarnar respostas concre-
tas para as problemáticas dos tempos é responder a uma
crise de confiança na mesma vida e também às interroga-
ções que as pessoas ainda hoje fazem a Jesus.
Através dos batizados, os santos são capazes de estar em
sintonia com o respiro de Deus, Jesus responde aos ho-
mens com a compaixão do Pai".

"O santo não é uma estátua para ser colocado num
nicho, mas é energia divina que se difunde nos caminhos
dos homens".

"O reconhecimento da santidade do Pe. Luís
Guanella" - acrescenta Irmã Serena Ciserani, madre ge-
ral das Filhas de Santa Maria da Providência - "é um dom
de esperança que se oferece a todos os "pequenos" do mun-
do, porque nele sabem que podem encontrar um intercessor
no Céu para a consolação e o conforto do seu coração e
impele cada um de nós a caminhar mais rapidamente nos
atalhos florescentes da caridade guanelliana para não dei-
xar abandonados os doentes que procuram saúde, os co-
rações aflitos que desejam ser consolados, os sofredores
necessitados de ternura, os fracos que desejam ser susten-
tados ao longo do caminho, e aqueles que choram e tem
sede de um sorriso".

"Pai dos pobres, educador apaixonado e cidadão do
mundo. Padre Guanella foi um campeão na fé que deixou
como herança aos seus seguidores, Padres, Irmãos, Irmãs
e leigos a tarefa de tomar a peito as pessoas mais frágeis,
acompanhando-as nos momentos mais delicados da vida,

“O reconhecimento
da santidade do

Pe. Luís Guanella é
um dom de esperança
que se oferece a todos

os ‘pequenos’
do mundo”
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do berço até a morte natural", sublinha o Postulador
geral, Pe. Mario Carrera.

"O evento da canonização do nosso Fundador
imprime ao nosso estilo de vida uma aceleração rumo
à santidade como adesão decidida à voz de Deus, es-
condida no grito dos pobres. A santidade é uma lon-
ga mão que procura outras mãos, é um passo que
leva a curar as fragilidades dos inúmeros rostos: da
pobreza do pão à falta de esperança".

2011
Canonização de
Dom Guanella
1842 - 1915

“Nisto se conhece que alguém é
um verdadeiro seguidor de Jesus

Cristo: se tem amor pelos pobres e
sofredores, nos quais a imagem

do Salvador é mais viva” B. L. G.

Confiança na Providência Divina

“Olhai os pássaros do céu: não semeiam e nem ceifam, nem
acumulam nos celeiros. E no entanto o vosso Pai celeste os
nutre. Não valeis, vós, talvez, mais do que eles?
Observai como crescem os lírios do campo: não trabalham e
nem fiam, e no entanto, vos digo que nem Salomão com toda
a sua glória, se vestia como um deles.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e
amanhã é jogada no forno, não fará, talvez, muito mais por
vós, homens de pouca fé?
Não vos afaneis, portanto, dizendo: o que comeremos? O que
beberemos? O que vestiremos? De todas essas coisas se pre-
ocupam os pagãos. De fato, o vosso Pai celeste sabe que ten-
des necessidade disso.
Procurai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todas
essas coisas vos serão dadas em acréscimo.”

Mt 6, 26-33

Olhai
os pássaros

do céu


