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Carta do Formador 

 

Pe. TiagoBoufleur 

Deixemo-nos extasiar pelo Mistério do Natal... 

m 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 
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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 é 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 Xaver Gruber, 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.” 

 

 

 

Pensamento Guanelliano  

Diovane Sulzbacher Zwirtes 

 

 

aros leitores do nosso informativo Efatá, neste mês de dezembro 

apresento-lhes com muito carinho o nascimento do menino Jesus, aproximemo-nos da gruta de 

Belém, implorando a graça e o perdão de Deus. Exulte teu coração porque em Belém nasceu o 

salvador. Festejemos em casa o santo Natal, rezemos, adoremos Jesus menino e confortemos os pobres, delícia do 

Coração Divino. 

Os Pastores e Reis Magos, quando chegaram a gruta de Belém, saudaram Jesus dizendo: Eis o nosso Pai! 

Maria e José ao despontar de um novo dia em Nazaré, inclinavam-se diante de Jesus para dizer com afeto: Eis o 

nosso Pai! E fizeram-no até que, consumados pela chama do desejo. Quando as boas qualidades de um filho se 

assemelha as ótimas qualidades de Pai, entre os dois forma-se então, um relacionamento de afeto vivíssimo. 
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Santo do Mês 

 

 

Jesus é o verdadeiro sinal da graça de Deus, que aparece em nossas casas e em nossas vidas para abençoar, 

tornarmos mais santos e ilustres com sua presença iluminadora.  

Ó São Guanella, revive com o teu espírito no meio de nós, visita, e lembra-te sempre, as multidões dos teus 

pobres, dá novamente aos amigos do teu coração a mercê do bem, preparando para todos um verdadeiro Natal, em 

que Cristo Jesus habite em nossos corações para os dias eternos. Amém.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Cl. Gildenor da Silva Martins 

 
 

 

SÃO DÂMASO I, PAPA 

ueridos leitores de nossa coluna. É tempo de nos prepararmos para o Natal do Senhor Jesus, que quer 

nascer em nossas vidas, trazendo todas as bênçãos de seu amor. Neste mês recordamos a memória de São 

Dâmaso. 

São Dâmaso, um dos maiores Papas da Igreja de Deus, São Jerônimo o definiu como “homem incomparável”, 

era espanhol nasceu em 304 numa localidade que futuramente se tornaria  Portugal. Órfão de mãe, seu pai o levou a 

Roma, para lá receber uma sólida educação religiosa e científica. Os progressos que fez foram tão notáveis, que 

Dâmaso foi tido como um dos homens mais santos e sábios do seu tempo. 

O governo de São Dâmaso durou dezessete anos e dois meses, e coincidiu com épocas bem angustiosas. Sua 

eleição foi tumultuada por causa da oposição. Houve até luta armada entre as facções, vitimando cento e trinta e 

sete pessoas. E logo depois da eleição se formou uma corrente fortíssima contra a sua pessoa, com o fim indubitável 

de derrubá-lo do trono pontifício. A alma deste movimento foi o diácono Ursino, que ambicionava para si a 

dignidade papal. Dâmaso, receoso de ser causador de um cisma, declarou-se pronto a resignar à tiara pontifícia e 

retirar-se à vida privada. Os elementos bons, porém, opuseram-se a isto, e todos os esforços empregaram até que o 

governador romano resolveu mandar para o exílio o promotor das desordens.  

Algum tempo depois, começou a luta contra a heresia ariana, que tinha levantado a cabeça em diversos 

lugares, até na capital da cristandade. Ao que Dâmaso respondeu, sem temer as ameaças e protecionismos 

imperiais, demitindo de uma só vez todos os bispos que mantinham vínculo com a heresia ariana, trazendo 

estabilidade à Igreja através da unidade, da obediência e respeito ao papa de Roma. Em diversos concílios parciais e 

finalmente no concílio ecumênico de Constantinopla, foram condenadas as heresias de Macedônio e Apolinaris, e 

desterrados os respectivos autores. 

Q 



 

 

 

4 

O Pastor vigilante trabalhou incessantemente no melhoramento da organização da Igreja. Muitas igrejas 

foram construídas e as relíquias de muitos mártires, por iniciativa do Papa, foram entregues à veneração dos fiéis. À 

sua ordem foram abertas as catacumbas, nas quais mandou desentulhar galerias, fazer escadas, por clarabóias. 

Muitos túmulos de mártires receberam belíssimos epitáfios de sua autoria executados em esmerada caligrafia. 

Homens importantes daquele tempo, como Atanásio, Ambrósio e Jerônimo, faziam parte do conselho particular do 

Pontífice.  

A confiança de que Dâmaso gozava do povo cristão era tão grande que os 

imperadores Teodósio, Graciano e Valentiniano ordenaram expressamente aos súditos 

que não aceitassem outro credo a não ser aquele que São Pedro pregara em Roma, e 

que era ensinado por seu sucessor Dâmaso; que haviam de considerar errôneas e 

heréticas as doutrinas, por Dâmaso, como tais censuradas. O imperador Graciano 

promulgou uma lei que determinava a competência jurídica do Papa em julgar as 

questões que houvesse entre Bispos. 

Grande interesse manifestou Dâmaso pela digna celebração dos mistérios. È 

lhe atribuída a recitação dos salmos em dois coros e do Glória Patri no fim de cada 

salmo. Introduziu também o cântico do Aleluia nas Missas dominicais. Por sua 

iniciativa, foi reformada a Igreja de São Lourenço e enriquecida com belíssimas 

pinturas. 

Dâmaso morreu na idade de oitenta anos. Consta que ainda em vida, com uma 

pequena oração, restituiu a vista a um cego. No túmulo se lhe deram grandes milagres. 

Muitos possessos de demônios, por intercessão de São Dâmaso, ficaram livres do mau 

espírito, e inúmeros doentes recuperaram a saúde. 

Fonte: BASTITA LEHMANN, Pe. João. Na Luz Perpétua.5ª ed. Juiz de Fora, Editora; Lar Católico. v. II, 1959. p. 593-594. 

SGABOSSA, Mario. Os santos e os beatos da Igreja do Ocidente e do Oriente: com uma analogia de escritos espituais. Trad. Armando Braio Ara. São Paulo: Paulus, 2003. p. 697-698. 

 

Espaço catequético 

 

Cl. Saúl Morales H. e Cl. Rafael Messias 

 

aros amigos, chegamos ao Advento que é o tempo especial 

da espera do nascimento do Nosso Senhor Jesus, e do Natal 

que é o seu nascimento como homem. Época para 

compartilhar momentos em família e celebrar com a vida a chegada do nosso 

Salvador. Deus na pessoa de Jesus se fez homem, e é por isso que cortando 

um pouco com a nossa sequência de perguntas e respostas catequéticas, 

vamos dedicar este espaço para responder a seguinte pergunta:  
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Por que motivo Deus se tornou homem em Jesus? 

O credo niceno-constantinopolitano contem uma afirmação de 

onde parte a resposta da nossa pergunta: “E por nós, homens, e para nossa 

salvação desceu dos Céus.” O cativeiro do pecado foi destruído e a 

humanidade redimida, porque através de Jesus, o filho Unigênito de Deus, 

foi reconciliado o coração do homem ferido pelo pecado e o coração de 

Deus pois, como diz o Evangelho de João “Deus amou tanto o mundo que 

entregou o Seu filho Unigênito”. (Jo 3, 16) Através do mistério da 

Encarnação, Deus se fez um homem mortal, participante da nossa condição 

terrena, dos sofrimentos, tristezas, alegrias  e também da nossa morte, “se 

fez um de nós em tudo, exceto no pecado”. Youcat 76  

Jesus Cristo nascido da Virgem Maria. Se fez carne para que nós homens, criaturas amadas por Deus, 

conhecêssemos mais plenamente esse amor de nosso Criador. Jesus restituiu a vida verdadeira para todos os seres 

humanos, por amor a Deus. A primeira carta de são João expressa com a sabedoria inspiradora do Espirito Santo 

nessas palavras: “Nisto manifestou-se o  amor de Deus por nós: Deus enviou seu Filho Único ao mundo para que 

vivamos por Ele” (1Jo 4,9). 

O magistério da Igreja Católica, como fonte de revelação divina, expressa nas palavras de São Gregorio de 

Nissa, que “Havíamos perdido a posse do bem, era preciso no-la restituir. Enclausurados nas trevas, era preciso 

trazer-nos a luz, cativos, esperávamos um salvador; prisioneiros, um socorro; escravos um libertador” (CIC 457). O 

preço da nossa salvação, é o Sangue de Jesus derramado na Cruz. Deus no maior ato de amor enviou seu único Filho 

como vítima de expiação pelos pecados de toda a humanidade. Cristo veio para ser nosso modelo de santidade, ele 

se fez um de nós para tornar-nos “participantes da natureza divina” (2Pd 1,4). E nas palavras de São Irineu, a razão 

“pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem: é para que o homem , entrando em comunhão  

com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus”.  

O amor de Deus por nós, filhos seus por Jesus, é infinito. Este tempo em que celebramos a sua vinda 

primeira como aquela criança que dorme no colo da Santíssima Virgem Maria, é um tempo para que possa nascer 

verdadeiramente aquele que é a Vida, no nosso coração, como cristãos, como filhos de Deus e como Igreja. Que 

nosso coração fique aberto para acolher a sua salvação. E que nossas vidas sejam transformadas pela ternura de seu 

amor.  
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 Voz da Igreja 
 

Cl. Benoní Diaz Cáceres e Cl. Marcio A. Fachin 

 

Papa Francisco oferece sete chaves para entender o Jubileu da Misericórdia 

Olá, caros leitores. Existem muitas razões pelas quais o Papa Francisco decidiu convocar o Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia, que acontecerá a partir do próximo dia 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, até o dia 
20 de novembro de 2016, Solenidade de Cristo Rei. 

Em uma nova entrevista publicada pela revista italiana “Credere”, o Santo Padre deu estas sete chaves: 

1– Paulo VI pronunciou com força o tema da misericórdia e João Paulo II sublinhou este tema com a Encíclica “Dives 
in Misericordia” (sobre a misericórdia divina). Por sua vez, São João Paulo II canonizou Santa Faustina Kowalska, que 
recebeu a missão de Jesus de promover a devoção à Divina Misericórdia. O Santo polonês instituiu, além disso, a 
Festa da Divina Misericórdia na Oitava de Páscoa. 

2– Francisco afirmou que, desta maneira, retoma “uma tradição relativamente recente, embora sempre existisse. 
Percebi que eu devia fazer algo a fim de continuar esta tradição”, explicou na entrevista. 

3– Em sua primeira oração do Ângelus depois de ter sido 
escolhido como novo sucessor de Pedro após do Conclave, 
Francisco falou da misericórdia. “Também durante a minha 
primeira homilia como Papa, no domingo, 17 de março, na 
paróquia de Sant’Ana, falei da misericórdia”, assegurou. 
Portanto, “não foi uma estratégia, surgiu dentro de mim: o 
Espírito Santo quer algo”. 

4– O Papa considerou que “é óbvio que atualmente o mundo 
precisa de misericórdia, necessita compaixão. Estamos 
acostumados às más notícias, às notícias cruéis e atrocidades 
maiores que ofendem o nome e a vida de Deus. O mundo tem 
necessidade de descobrir que Deus é Pai, que é misericordioso, 
que a crueldade não é o caminho”. 

5– O Santo Padre propõe que o Jubileu seja como uma ajuda às pessoas que estão feridas e destruídas e recorda a 
imagem “da Igreja como um hospital de campanha depois do combate”. 

6– O Ano Jubilar da Misericórdia é o Ano do perdão e da reconciliação: “Senti que Jesus quer abrir a porta do Seu 
coração, que o Pai quer mostrar suas entranhas de misericórdia e, por isso, nos envia o Espírito: para mover-se e 
para mover-nos”, revelou o Pontífice. 

7– As situações de conflito e violência vivenciadas na atualidade em muitos lugares do mundo, fazem com que seja 
cometido “um sacrilégio contra a humanidade, porque o homem é sagrado, é a imagem do Deus vivo. Então, o Pai 
diz: ‘detenham-se e venham a mim’. Isto é o que eu vejo no mundo”, explicou o Papa Francisco. 
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Entrevista 
 
 

Cl. Renan R. S. Santos e Ir. VictorV. Mariano. 

 

A realidade da mulher marginalizada pela prostituição 
 

Entrevistada: Ir. Jaqueline Bueno, Congregação das Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz 

1. Irmã Jaqueline, como é realizado, numa dimensão social, o trabalho das Irmãs Passionistas com as jovens que 

se encontram na prostituição? 

Nós, como Irmãs Passionistas, procuramos levar particularmente às 

mulheres marginalizadas o verdadeiro e infinito amor de Deus.  É 

importante saber que a maior parte das mulheres e homens que se 

encontram nessa situação são frutos da pobreza, falta de perspectiva 

e ignorância cultural, escolhendo a prostituição como “trabalho” ou 

forçadas como vítimas e escravas da prostituição. O trabalho é 

realizado com ajuda de profissionais na área da psicologia, da saúde 

e de desintoxicação. A presença em meio a esta realidade tem várias 

formas como a formação de estruturas que acolhem as jovens, 

possibilitando sair do meio degradante e violento de onde elas se 

encontram para iniciar um caminho de reconstrução da própria 

identidade como pessoa e como filha (o) de Deus. Ou como visita em 

algumas ruas, boates e lugares onde procuramos aos poucos ajudá-

las a perceber o valor de si mesmas, diante de Deus e da sociedade. 

2. Quais as ferramentas que se oferecem para que estas jovens 

tenham uma experiência pessoal de Jesus Cristo? 

R.: A primeira ferramenta somos nós mesmas, como ferramentas nas 

mãos de Deus, pois é Ele quem nos usa para reconstruir e reconduzir a Si todos seus filhos. É difícil apresentar 

esquemas de organização das comunidades que acolhem as mulheres. Levar as jovens a fazer uma experiência 

pessoal com Deus é muito mais profundo que esquemas e estruturas, é na verdade deixar passar Deus através de 

nós. Nesse aspecto também somos chamadas a fazer uma experiência pessoal de Jesus Cristo. Quando o trabalho é 

feito em casas de acolhimento, oferecemos a elas a possibilidade de participar da Santa missa, momentos de leitura 

bíblica e partilha, momentos de orações e reflexões. O trabalho nas ruas tem um caráter mais reflexivo e de escuta, 

pois é uma realidade de encontro diferente em que muitas vezes não podemos ou não conseguimos entrar em um 

contato mais profundo. 

3. Quais os maiores desafios para ajudar estas jovens? 

A situação da mulher marginalizada pela prostituição é uma realidade muito triste e complexa, por vários fatores 

que perpassam as vidas dessas mulheres. Tocar esta realidade da prostituição é um grande desafio que muitas vezes 
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nos faz distanciar ou procurar outras formas de “ajudar” as mulheres que se encontram nessa realidade na forma de 

“prevenção”. “Ajudar” e “prevenir” são dois conceitos que não podem ser “a prior” e sim consequência de um 

caminho percorrido. Ir ao encontro, neste caso quer dizer caminhar junto propondo sempre um caminho de 

libertação, do qual ela esta mergulhada. No mais, o cenário que esconde a situação de tantas mulheres e também 

homens, não é uma realidade fácil de trabalhar, pois envolve autoridades políticas, tráfico de pessoas, interesses do 

tráfico sexual entre outros. 

4. Deixe-nos uma mensagem final. 

 

A mensagem que gostaria de transmitir é que cada cristão onde quer que esteja se sinta responsável em anunciar 

Cristo infinitamente Bom, Amoroso e Misericordioso, pois é a Verdade da nossa fé, capaz de modificar o ambiente 

onde estamos fazendo crescer e frutificar o reino de Deus. Diante de nós, temos um mundo que busca amor e 

felicidade, e que não se sacia dos seus amores e das suas felicidades. Nós que conhecemos a verdadeira fonte somos 

chamados a conduzir aqueles que Deus nos confia. 

 

 
 
 

Pensamento Filosófico 

    

Cl. EdelbertoGarcete Ramos 

Buscando o Sentido da Vida 

migos leitores de nosso informativo,o presente artigo vai focar na pessoa humana como ser que 

vive e precisa do outro e aberto ao Absoluto. O homem é um ser no tempo, que submerge em 

constante mudança como um processo de evolução. Como um ser que sofre mudança e toma 

consciência de si próprio como ser peregrino e vida temporal; aí constrói sua historicidade.  

O homem pelo autodomínio de seus atos e a própria liberdade, com suas 

decisões e inserido no tempo vai fazendo história. Com sua liberdade limitada o homem 

descobre seu ambiente e faz comunidade, neste sentido o homem cultiva a história. O 

homem como “ser cultural” reconhece sua finitude da vida temporal, toma consciência 

da tradição do passado e daí o transforma e o assimila para transmití-la aos outros.  

Assim, podemos dizer que o homem sempre constrói com os outros, com seu 

semelhante a história. O homem primeiro deve desenvolver-se como pessoa, como membro da sociedade que faz 

história. Inserido no tempo e com o bom uso da liberdade, o homem vai realizando e transmitindo aos outros a 

historicidade e o sentido da existência.  
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O homem com sua inteligência conhece todas as 

possibilidades e escolhe, racional e livremente uma delas e sabe o 

que é um risco. “Ser no mundo”, a relação entre o mundo e o 

homem satisfaz muitas necessidades instintivas vitais, utilizando o 

mundo, sem que o mundo o domine, porque o homem livre pode 

resistir e transcendê-lo. O homem inserido no mundo  deve 

progredir até amadurecer e transcendê-lo ao próprio mundo. 

O mundo existe graças a nós, sem o homem o mundo não 

teria quem captasse seu sentido total, diz Gevaert: “ O mundo do 

homem é o espaço histórico cultural onde o homem, junto com os outros, tenta realizar sua própria existência 

criando um mundo mais humano”.  O homem vive sempre insatisfeito, ou seja, está aberto a novas possibilidades de 

projetos ou de ideias que busca alcançar. Por ser livre tem a necessidade de escolher entre muitas possibilidades e 

deve escolher uma delas, excluindo as outras. Descrevendo o sentido do homem como “ser ético”, fazendo menção 

ao valor ético que consiste em buscar o que convém ao ser humano e daí hierarquizar os valores em ordem de auto 

realização. Por isso o homem tem um valor primordial que subordine aos outros valores e que dá sentido à vida. 

O ser humano vale pelo que é e não pelo que possui. O ser “alteridade” que sempre está orientando à 

necessidade do outro, que faz parte da vida social do homem como ser com os outros. O homem como ser 

insatisfeito busca saciar-se e só o valor transcendente é o único capaz de saciar sua sede de infinito.  

 Sobre o sentido de “ser mortal e imortal”, admitimos a ideia de Heidegger 

que diz que o homem é um “ser para a morte”. A certeza que tem o ser humano é 

a morte, a morte parece tirar sentido à existência humana, com a morte parece 

terminar tudo. Se a morte não me dá uma resposta ou uma luz, viveria sem 

sentido, sem porque e para que viver. A morte parece negar a vida, e nesta 

perspectiva a vida está em constante conflito à luta por não morrer, por esta 

razão a vida deve ter um para que viver a não ser assim não teria nem mesmo 

sentido lutar. 

 O homem se realiza superando-se, é um ser aberto à transcendência, ou 

melhor, dito que transcende, busca assim o sentido da vida. Enquanto pessoa tem valor em si, mas é impulsionado 

por outro valor ,de superar-se, a ir além. Como foi comentado, o homem é um ser insatisfeito, de busca e 

conhecimento, nem a solidão, nem as coisas materiais poderão satisfazer a ânsia pelo infinito.  

 O homem sem um valor Absoluto, sem Deus, não se explica, porque toda sua vida e obra ficam sem 

sentido. O homem é animal religioso por natureza. “O homem espera por natureza algo que transcende sua 
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natureza”, ele não se complementa, não se realiza como ser humano senão transcendendo-o, ou seja orientando-se 

a um Tu que polarize sua relação, não pode ser um tu finito que não satisfaz ao homem; só um Tu que planifique as 

ânsias de ser e de bondade, que é Deus ou o Absoluto. Portanto rechaçar esse Absoluto é frustrar-se, a  existência 

não encontra sentido, nem de viver com os outros. 

 Um ser aberto a Deus. O homem em sua evolução foi superando-se a si mesmo, vivendo e olhando ao 

além.Portanto, chegando a conclusão podemos dizer que o homem deve ter um por quê e um para que viver. A 

existência humana, a tarefa no mundo, com os outros só tem sentido abrindo-se ao Absoluto. Finalizando com a 

famosa palavra de Santo Agostinho: "Fizeste-nos para Ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar 

em Ti."  

Correa, Vélez Jaime. El Hombre un Enigma-Antropología Filosófica- Sentido de la Vida-De donde viene y a donde va el hombre-capitulo 9- Destino del 

Hombre. Pg 401- 430. 

 

 

Agenda, Notícias e Eventos 

 

Cl. Luis Ernesto OvelareCl. Ricardo Hüning 

 

SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO DOS SERVOS DA CARIDADE 

Agenda do mês de Dezembro 

 

 6/12- Missa Vocacional às 10h da manhã no Santuário Nossa Senhora do Trabalho. 

 

 8 a 11/12 Os religiosos do Seminário Ibero-americano realizarão seu passeio anual 

em São Miguel das Missões, Carazinho, Santo Ângelo e Santa Rosa. 

 

 14/12- Alguns dos religiosos partirão de férias para junto de suas famílias, 

regressando em janeiro. 

 

 18/12- Acontecerá na PUCRS a formatura do Cl. Gildenor. 
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Mensagem da equipe editora 

 

 equipe formativa do Seminário Ibero-americano de 

Filosofia da Congregação dos Servos da Caridade, agradece 

profundamente a todas aquelas pessoas que recebem e lêem nosso 

informativo mensal. Nós juntamente a com os coirmãos que se dedicam 

para levar aos nossos leitores um pouco do que acontece em nosso meio, 

sentimos-nos muito satisfeitos pelo trabalho realizado em 2015. 

Queremos aproveitar para informar que no ano de 2016, teremos 

algumas mudanças em nossas edições e também que as mesmas serão 

bimensais.  

Desejamos à todos nossos amigos e leitores, que a paz que vem 

de Deus encha seus corações neste Natal, que a ternura de Jesus menino 

no colo da Santissima Virgem Maria seja um reflexo claro do amor do Pai 

pelos seus filhos, todos nós. E que ao começar um Ano Novo 

entreguemos todos nossos projetos na Divina Providencia de Deus que 

provê as nossas necessidades e nunca deixa de nos assistir.   

Um abraço em Cristo. 

 

 

 

 

 

 A 


