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Uma virtude brota, de modo especial, do coração
humano: o AMOR. Por essa virtude seremos santos

e a santidade salvará o mundo. Ele nos salvou
porque muito amou e muito perdoou

Estimados leitores do nosso informativo EFATÁ.

Neste mês queremos falar do Coração, pois estamos ainda vivendo o clima da festa do Sagrado
Coração de Jesus. É no coração que moram os afetos, por ele passam todos os sentimentos. Nele
habitam todas as virtudes. Uma virtude brota, de modo especial, do coração humano: o AMOR. Por
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essa virtude seremos santos e a santidade salvará o mundo. Ele nos
salvou porque muito amou e muito perdoou.

Com base nisso é que São Paulo repleto de confiança, na
Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, pergunta: "quem nos
separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição?
Fome? Nudez? Perigo? Espada? E em Romanos 8,38-39 afirma:
"Tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os
poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro, nem as forças
cósmicas, nem a altura e nem a profundeza, nem outra criatura
qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, ma-
nifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor".

Jesus esteve sempre sintonizado com a vontade do Pai, em
tudo e para com todos, independente da situação. Assim cumpriu
até o fim a sua missão de salvar a humanidade do poder da morte.
E afirma: não quero perder nenhum daqueles que o Pai me confiou.

Por isso, reza por nós em Jo 17,20-26, pedindo a unidade,
com o cuidado de quem ama verdadeiramente: "Pai rogo não so-
mente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão
de crer em mim, para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és
em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós; para que o
mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim
me deste, para que sejam um, como nós somos um".

Ninguém consegue conter um coração apaixonado; quando
o caração arde é porque a experiência é profunda. E quando isso
acontece a união é para sempre porque o amor é eterno. É pelo

Ninguém
consegue conter
um coração
apaixonado;
quando o
caração arde é
porque a
experiência é
profunda
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coração que chegamos a Deus
e é pelo nosso caração que Ele
chega até nós. Deus está em
todoas as coisas, mas o lugar
que Ele se sente melhor é o
nosso coração.

Cristo ensinou que é do
coração que procede a inclina-
ção ao mal e se consente o pe-
cado: "Pois é de dentro do co-
ração das pessoas que saem as
más intenções como, a imora-
lidade, roubos, crimes, adulté-
rios, ambições sem limites,
maldades, malícias, devassi-
dão, inveja, calúnia, orgulho,
falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro das pessoas, e são elas que as tornam impuras"
(cf. Mc 7,21-23). Mas Deus pode nos purificar porque nós fomos feito por amor e projetados para
amar. Basta que estejamos abertos a sua bondade, ao seu amor.

Assim, com a graça, a proteção e o perdão de Deus, do coração do homem brotará as boas
inclinações: "Ó Deus, cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito descidido"
(Sl 50,12); "Felizes os que guardam os seus testemunhos, procurando-o de todo coração" (Sl 119,12);
"Eu te busco Javé de todo o meu coração, não me deixe afastar dos teus mandamentos" (Sl 119,10).
"Eis que chegarão dias - oráculo de Javé - em que farei uma aliança nova... colocarei minha lei em seu
peito e escreverei em seu coração: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo" (Jr 31, 31-33);
"Darei para vocês um coração novo e colocarei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o
coração de pedra e lhes darei um coração de carne" (Ez 36,23).

Concluo com o pedido de São Paulo aos Filipenses: "Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito:
alegrai-vos! Seja conhecida por todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos
inquieteis com nada! Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante
a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de
guardar vossos corações e vossos pensamentos, em Cristo Jesus" (Fl 4,4-7).

FONTE: Liturgia das Horas, Vol. III, p. 570. FRANCA Vendramin e PINO Venerito, LUÍS GUANELLA, Padre Montanhês, Pai dos Pobres -
Retrato de um Santo, CALÁBRIA, Porto Alegre, 2011. p. 35ss. http://www.bibliacatolica.com.br/01/57/4.php.

Pe. Valdemar Alves Pereira - SdCPorto Alegre, 14 de junho de 2011.

Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei
um coração de carne
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Frase do Fundador Victor Vinícius M. Amaral

"O Sangue de Jesus Cristo é a
bebida das Virgens e dos

Santos"

A Igreja estabelece neste mês de julho o culto
canônico ao preciosíssimo Sangue de Jesus. O San-
gue de Cristo, derramado na Cruz pela remissão dos
nossos pecados, atravessa a história até hoje com a
sua real presença na Eucaristia.
Foi por ordem do Papa Bento XIV que foram com-
postas a missa e o ofício em honra ao sangue de
Jesus, para que se estendesse por toda a Igreja Uni-
versal, conforme o decreto do Papa Pio IX.
A devoção ao preciosíssimo sangue sempre esteve
presente e cresceu no meio dos fieis e do clero, atra-
vés das preces públicas. A prática desta simples pie-
dade cristã é um meio para se alcançar as indulgên-
cias, tanto para o devoto, como para os fiéis defun-
tos.
O Pe. Luís Guanella foi um amante do preciosíssimo
sangue, por que viveu a sua vida em adoração à
Eucaristia. As virgens Santas também ousaram pra-
ticar este misericordioso culto, assim como todos os
outros santos. Por isso, impelidos pela audácia do
Beato Guanella e dos demais santos, os quais en-
contraram-se inefavelmente com o sangue de Cris-
to, presente na Eucaristia, sejamos propagadores
desta humilde piedade.
Voltemo-nos para a importância deste sangue der-
ramado na Cruz, e que lavou a Igreja junto com o
sangue daqueles que tiveram a graça de serem cha-
mados de mártires.

Beato Luis Guanella - Caminho estreito. p. 23. nº 4

O Sangue de Cristo,
derramado na Cruz pela

remissão dos nossos
pecados, atravessa a

história até hoje com a sua
real presença na

Eucaristia
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Cultura & Eventos Victor Vinícius M. Amaral

Dica de Livro

Este é um livro que reúne crônicas sobre educação.

Conversas com quem gosta de ensinar -  Conversas com quem gosta de ensinar -  Conversas com quem gosta de ensinar -  Conversas com quem gosta de ensinar -  Conversas com quem gosta de ensinar -  Rubem
Alves. Ed. Cortez, 23a Edição. São Paulo. 2008 - 98 páginas.

"Não sei como preparar o educador, talvez porque isso não
seja necessário. É necessário acordá-lo. E aí aprenderemos
que educadores não se extinguiram como tropeiros e caixei-
ros. Porque, talvez, nem tropeiros, nem caixeiros tenham de-
saparecido, mas permaneçam como memórias de um passa-
do que está mais próximo do nosso futuro que o ontem. Basta
que o chamemos do seu sono, por um ato de amor e coragem.
E talvez, acordados, repetirão o milagre da instauração de
novos mundos." Rubem Alves

Santo do Mês Rafael Messias Moura Silva

Santa Maria Goretti
Queridos leitores!
Neste mês de julho apresentamos a encantadora história da menina Santa Maria Goretti e sua pro-
funda experiência do amor de Deus no sofrimento, na pureza e no perdão.
No dia 16 de outubro de 1890, em Corinaldo, Província de Ancona, Itália, nascia Maria Rosa Goretti,
filha de Luigi Goretti e Assunta Carlini; e irmã de Teresa, Ersilia, Angelo, Sandrino e Mariano, uma
família simples que vivia em condições de muita pobreza. Quando a pequena Maria Goretti estava
com seis anos de idade, sua família teve que deixar sua fazenda e trabalhar para outros fazendeiros,
porém, mesmo diante das dificuldades continuaram unidos, sendo educados com retidão e obser-
vando as virtudes cristãs.
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Seus pais eram camponeses,
acostumados ao trabalho da
lavoura; enquanto os pais tra-
balhavam, Maria cuidava da
casa e dos quatros irmãos mais
novos. Aos 10 anos, a pequena
menina sofreu uma grande per-
da: Luigi, seu pai, contraiu ma-
lária e veio a falecer.
Mesmo sofrendo a família per-
maneceu unida, compartilhan-
do o amor de Deus e testemu-
nhando a sua fé. Com essa vida
de trabalho, Maria Goretti não
podia estudar, apenas quando
tinha oportunidade, corria à
igreja para aprender cateque-
se, e assim, aos 12 anos rece-
beu sua Primeira Comunhão.
No dia 5 de julho de 1902, ela
estava em casa costurando,
somente na companhia de sua
irmãzinha que dormia, foi quan-
do Alessandro Serenelli, seu
vizinho, um jovem de 20 anos,
entrou na casa com a intenção
de estuprá-la e a ameaçou de
morte se ela não fizesse o que
ele mandasse.
Naquele momento, Maria Go-
retti ajoelhou-se protestando
que seria um pecado mortal e
avisava o jovem que poderia ir
para o inferno. A menina lutou
desesperadamente e gritava:
"Não! É um pecado! Deus não
precisa disto!" Como Alessan-

dro não conseguiu atingir seu
objetivo, pegou uma adaga de
quase 30 centímetros e a apu-
nhalou com 14 golpes, atingin-
do-lhe o coração, o diafragma,
o pulmão e a garganta.
Com o barulho, a irmãzinha co-
meçou a chorar e os pais de
Alessandro foram os primeiros
a entrar na casa e socorrer
Maria Goretti. Levaram-na para
o hospital, passou por cirurgi-
as sem anestesia e 20 horas
após o ataque a menina, aos
12 anos de idade, veio a fale-
cer.

O jovem Alessandro foi captu-
rado e sentenciado a 30 anos
de prisão, porém, antes de San-
ta Maria Goretti morrer, ela o
perdoou e afirmou que gosta-
ria de encontrá-lo no céu.
Após 27 anos, Alessandro saiu
da prisão e visitou a mãe de
Maria Goretti e implorou seu
perdão. A mãe respondeu, que
se a filha lhe havia perdoado
ela não poderia fazer diferen-
te. No dia seguinte foram jun-
tos a Missa e receberam a Eu-
caristia lado a lado.
Algum tempo depois ele foi
aceito na Ordem Menor dos
Frades Capuchinhos, e passou
a viver num mosteiro até a
morte, em 1970.
Em 27 de abril de 1947, o Papa
Pio XII beatificou a menina
mártir e três anos depois, em
24 de junho de 1950, canoni-
zou Santa Maria Goretti, na pre-
sença de sua mãe, Assunta, de
seus irmãos ainda vivos e de
Alessandro Serenelli.
Santa Maria Goretti é a santa
da castidade, das vítimas de
estupro, da juventude, pobre-
za, pureza e perdão. O seu cor-
po encontra-se numa cripta, na
Basílica de Santa Maria Goretti,
em Nettuno, ao sul de
Roma, e sua festa é celebrada
no dia 6 de julho.

Santa Maria Goretti é a
santa da castidade, das
vítimas de estupro, da
juventude, pobreza,

pureza e perdão
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Que o amor de Deus e a pure-
za do coração desta santa me-
nina nos ensine o caminho da
renovação pessoal rumo à
santificação.

FONTE: Sgarbossa, Mario. Um Santo para cada dia; São Paulo: Paulus, 1983 , 9ª edição.
www.catolicanet.com

Conversando com... José Augusto Lopes da Costa

Nesta edição entrevistamos o professor Manoel Cardoso, que ministra aulas de
Língua Portuguesa aos jovens vocacionados da Casa de Discernimento Vocacional
- CADIV - em São Paulo/SP.

Prof. Cardoso - Conheci a Congregação dos Servos da Caridade, primeiro artificialmente, através de
uma professora de minha antiga escola, o Colégio Santana. Éramos colegas, desde uma Escola Esta-
dual, mas nunca entramos em pormenores sobre a importância da Congregação.  Quem, de fato, me
abriu as portas da Congregação foi um dos jovens da primeira turma com que trabalhei, Diego Ma-
chado, que, logo num dos primeiros encontros, me ofereceu uma biografia de Dom Guanella, que me
encantou pela vivência de santidade.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Conte-nos como você conheceu a Congregação dos Servos da Caridade?

Jovens vocacionados da turma do ano 2010
juntamente com o professor Cardoso

“Tudo tem o seu tempo determinado
e há tempo para todo propósito

debaixo do céu: há tempo de nascer
e tempo de morrer; tempo de

chorar e tempo de rir; tempo de
abraçar e tempo de afastar-se;

tempo de amar e tempo de
aborrecer; tempo de guerra e tempo

de paz”

Eclesiastes, 3

“Trata um homem de acordo com o que ele é, e ele
continuará na mesma; trata-o de acordo com o que

pode e deve ser, e ele converter-se-á no que
pode e deve ser” Goethe
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Prof. Cardoso - A princípio, eu nem sabia que minha antiga colega, Professora Irene, ministrava aulas
aos jovens, na Casa de Discernimento. Foi num encontro casual de domingo, num restaurante, que o
Senhor Paulo, marido da professora Irene, me fez o convite. Dissera-me que a esposa estava
sobrecarregada e indagou-me se eu não gostaria de assumir as aulas. O convite me pareceu promissor.
Logo depois entrei em contato com Pe. José Teles e combinamos as atividades.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Como surgiu a ideia de dar aulas de português na Casa de Discernimento Vocacional, em
São Paulo?

Prof. Cardoso - Bem, retornar a conviver com jovens estudantes, companheiros de décadas, foi uma
espécie de prêmio. Acredite-me, gosto imensamente do ambiente escolar.  Trabalhar com os jovens no
âmbito da Língua Portuguesa (Literatura, gramática, redação, com inserções de cultura geral) é
muito gratificante. Em contato com jovens e com o trabalho escolar, cresço continuamente. Ainda
mais num ambiente encantador, com silêncio, muito verde e, em determinadas estações, muito canto
de pássaros... e de galo, como existe na Casa de Discernimento.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Qual o sentimento e qual a experiência você leva para a vida a partir do momento em que
começou a dar aulas na Casa De Discernimento Vocacional?

Prof. Cardoso - Cada jovem com que convivi, na CADIV, estabeleceu um elo fraterno (até filial) para
comigo.  Senti muito quando, por algum motivo, um deles desistia da caminhada no decorrer do ano.
Algo entre nós se fracionava. Com alguns, que se afastaram, ainda mantenho contato. Também man-
tenho contato, via Internet, com quase todos os que persistem na preparação à vida religiosa. Aqueles
que desejarem ingressar na Casa de Discernimento, tenham certeza, o ambiente é convidativo, tem a
orientação de dois sacerdotes de grande mérito, Pe. José Teles e Pe. Elisandro (Pe. Alegre, seu nome
artístico), e ali a língua portuguesa e tudo o que a ela se refere adquirem tons de descontração, ale-
gria, criatividade e de preparação para a vida.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Deixe uma mensagem aos Jovens.

*****************************************************
“Um homem terá pelo menos dado a partida para a descoberta do sentido da vida humana

quando começar a plantar árvores frondosas sob as quais sabe muito bem que
jamais se sentará” Elton Trueblood
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Maria Uri, nascida em Gravedona (Itália) no dia 10 de outu-
bro de 1921, entrou com a idade de nove anos no Instituto
Don Guanella em Como-Lora, foi curada pela intercessão do
Pe. Guanella no mês de maio de 1932. O processo apostólico
aconteceu no Tribunal da diocese de Como.
Após ter sofrido por alguns dias por causa de dores abdomi-
nais, no dia 27 de maio de 1932, não passando as dores, o
médico foi chamado e encontrou a menina em gravíssimas
condições de saúde.
Na mesma noite do dia 28, estando à beira da morte, foram
iniciadas orações pela intercessão do Servo de Deus, Pe. Luís Guanella, e foi colocada uma relíquia
no peito da menina. A doente permaneceu gravíssima até meia noite, depois adormeceu num sono
tranquilo e se acordou às 6 da manhã completamente curada.
A consulta médica manifestou por unanimidade o seguinte diagnóstico: "Peritonite aguda hipertóxica
e etiopatogênese não determinável". A cura foi "instantânea, perfeita e duradoura".

Prezados leitores!
Estamos no ano da canonização do nosso

O primeiro milagre: a cura de
Maria Uri

fundador, o Bem-aventurado Luís Guanella. Nesse sentido,
publicamos nesta edição do Efatá os dois milagres decisivos
para a sua beatificação: a cura de Maria Uri e da cura de
Teresa Pighin. Na edição de agosto publicaremos o milagre
para a canonização.

*****************************************************
“A vontade de Deus constitui a nossa felicidade.

O bem não é de quem muito faz, mas de
quem muito ama” Pe. Luís Guanella
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O segundo milagre aconteceu em benefício de Tereza Pighin, nascida no
dia 22 de julho de 1898 em Zóppola (Údine), Itália. O processo aconteceu
na diocese de Vittório Vêneto.
A mulher, casada e mãe de quatro filhos, trabalhava no campo e sempre
gozou de ótima saúde até fevereiro de 1929, quando se manifestaram os
primeiros sintomas da doença. Internada num hospital, o progresso da
tuberculose ficou, de certa forma parado, mas surgiram graves atrofias
musculares. Tratava-se do mal de Pott, que é um tipo de tuberculose loca-
lizada nas vértebras. A doença começa a se desenvolver numa vértebra
específica para difundir-se nas outras; enquanto se desenvolve, a distân-

cia das vértebras se reduz sempre mais até colapsar, por isso é necessária uma rápida intervenção.
Imobilizada na cama por mais de dois anos, a 30 de novembro de 1943 as irmãs da casa "Pio X" de
Cordignano, onde ela era atendida, deram a Teresa uma relíquia do Pe. Guanella e iniciaram uma
segunda novena para a sua cura.
Na manhã de 2 de dezembro, a doença desapareceu improvisamente de todo o corpo, acompanhada
por uma sensação de bem-estar geral. Teresa sentiu-lhe retornarem as forças, desaparecerem as
dificuldades respiratórias e se deu conta de que as pernas não lhe eram pesadas. Levantou-se e
caminhou pelo quarto da enfermaria sem dificuldade e sem ajuda.
O processo apostólico foi instituído somente oito anos depois (de novembro de 1942 a março de
1943) e certificou que se tratou de cura "instantânea, perfeita, duradoura, absolutamente inexplicável
pelas leis da natureza".

O segundo milagre: a cura de
Teresa Pighin

ORAÇÃO

Ó Pe. Luís Guanella!
Revive com o teu espírito em nosso meio, visita e lembra-te sempre

das multidões dos teus pobres, dá novamente aos amigos do teu nome
e do teu coração a mercê do bem.

Prepara para todos um lugar perto de ti para os dias eternos.
Amém.


