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Carta do 

Formador 

Pe. Tiago Boufleur 

 

 

O PRIMADO DO ABSOLUTO 

esse ano de 2015, celebra-se os cinqüenta anos da aprovação do 

decreto do Concilio Vaticano II sobre a Vida Religiosa 

Consagrada, intitulado em latim Perfectae Caritatis. O Papa 

Francisco quis aproveitar da ocasião para retomar as grandes linhas que o 

Concílio traçou sobre a Vida Consagrada e os passos dados até aqui e 

convocou para toda a Igreja o ano da Vida Consagrada.  

O Concílio Vaticano II de fato, percebeu a necessidade de uma renovação 

e encorajou a uma busca das raízes da Vida Consagrada. Foi então que se 

chegou aos “Padres do deserto”, eremitas que viviam no deserto e com os 

quais no século IV deu-se origem na Igreja a esse novo estado de vida. O 

projeto de vida desses homens era extremamente simples e evangélico a 

ponto de surpreender, nada mais queriam do que viver a sua aliança 

batismal de forma radical. Esse projeto se traduz na busca da vivência da 

essência do Evangelho, que é amar a Deus “de todo o teu coração, com 

toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força”, (Dt 

6, 4-9; Mc 12,31) e “amar ao próximo como a ti mesmo” (Mc 12, 31). E 

esses homens usavam uma expressão para dizer isso que eles queriam 

viver: “o Primado do Absoluto”. Tal expressão significa que para o 

religioso há um só absoluto que é Deus, para tanto decide livremente de 

deixar os “mil amores da própria vida” para acolher o “Amor Absoluto” 

que é Deus. Eis aqui a essência da Vida Consagrada, colocar Deus e o 

mandamento do amor no centro de toda a sua vida e de todas as suas 

escolhas. 
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O convite especial que é feito aos consagrados nesse ano que lhes é 

especialmente dedicado, é o convite à alegria. É uma virtude, a ser cada 

vez mais redescoberta, pois os motivos de alegria na vida consagrada 

realmente são muitos. Especialmente alegres serão os consagrados por 

saberem-se discípulos do Mestre de Nazaré, repetindo constantemente a 

afirmação paulina: “sei em quem acreditei!” (2 Tm 1, 12).  

Desse modo são chamados a se tornarem “memória da Igreja”, isto é, 

recordar aos demais batizados acerca dos seus deveres batismais e 

ajudá-los a encontrar por meio do seu testemunho de vida, ânimo e coragem na vivência da fé cristã. 

Certamente toda a Igreja é convocada a celebrar esse ano da vida consagrada e não somente as 

Congregações religiosas, de modo que esse estado de vida possa ser sempre mais conhecido, difundido e 

valorizado e a fim de que sempre mais jovens estejam dispostos a deixar tudo para seguir o Senhor Jesus, 

por meio da consagração religiosa, colocando-o no centro de suas vidas, como o seu “único Absoluto”.  

 

Santo do Mês 
Cl. Gildenor da Silva Martins 
 

 

SÃO MARON 

 

rmãos e irmãs, neste mês conheceremos um Santo que contribuiu muito 

com a nossa Igreja. São Maron, defensor da fé católica no Oriente, nasceu 

em 353 na Antióquia, sede de São Pedro nos primeiros anos de seu 

governo da igreja, como também foi sede principal do reino oriental, quando 

os romanos governaram o Oriente. 

Teve uma educação esmerada. Os pais gravaram no coração do filho, 

as máximas do Evangelho que ele soube cultivar com grande fervor.  

Condiscípulo e amigo de São João Crisóstomo, Maron dedicou-se desde a mais terna idade à prática 

das virtudes. Em plena mocidade abandonou o mundo para seguir a vida contemplativa, fundando mais 

tarde, numerosos mosteiros em várias regiões da Síria e do Líbano. 

A fama das virtudes de Maron, atraiu-lhe muitos discípulos de ambos os sexos que seguiram seus 

santos exemplos. Muitos deles contam-se entre os Santos Mártires da Igreja de Cristo. O martirológico 

romano menciona 150 desses mártires no dia 31 de julho. 

Quando as perseguições se desencadearam sobre a Igreja Católica, São Maron deixou a solidão em 

que vivia, para passar à vida apostólica, pregando a perseverança na verdadeira fé. Todos os que o seguiram, 

tornaram o nome de “maronitas”. 

São Maron morreu com idade avançada, deixando não somente discípulos religiosos nos mosteiros, 

como também uma nação inteiramente católica. Estes Maronitas se estabeleceram mais tarde no Líbano, os 

quais se haviam de distinguir, com o correr dos tempos, na sua luta pela defesa e conservação da fé católica 

romana.  

Uma notável parte das relíquias de São Maron, se conserva até hoje, com grande veneração, na 

cidade de Foligno, na Itália. 
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A festa de São Maron, celebra-se no Oriente em 9 de fevereiro e no Brasil, em 

31 de julho. 

Os sumos pontífices concederam indulgências plenárias a todos aqueles que 

visitarem as Igrejas de São Maron, no dia de sua festa.  

Nota – De são Maron são chamados “Maronitas” os católicos apostólicos 

romanos do Oriente, que conservam intacta a fé católica desde os primeiros séculos 

da Igreja, até os nossos dias.  

Os Maronitas, de origem fenícia, ouviram a doutrina cristã dos próprios lábios de Jesus Cristo e dos seus 

Apóstolos, fazendo parte da família dos primeiros cristãos. O nome “Maronita” não significa uma 

comunidade religiosa, mas é o nome genérico para indicar todos os católicos do Oriente perseverantes na fé 

romana, e que formaram um rito e um povo que se estabelecia primeiro no Líbano e na Síria, para depois se 

espalhar em todo o mundo. A Igreja dos Maronitas tem seu próprio rito na liturgia. O idioma em que se 

celebra a missa maronita é o Sírio-Caldáico (o Aramaico), idioma em que N. Sr. Jesus Cristo falou, ensinou 

e consagrou o pão e o vinho no Cenáculo, e em que foi celebrada a primeira missa dos Apóstolos. A Santa 

missa celebrada pelo rito maronita, embora diferente na língua e nas cerimônias essencialmente é igual à 

missa latina, e tem o mesmo valor sacramental desta é como a nossa, verdadeiramente o sacrifício da Nova 

Aliança; a renovação de modo incruento do sacrifício de Jesus Cristo na Cruz – Foi em 1931, que os 

primeiros missionários maronitas chegaram no Brasil.  

 
Fonte: BASTITA LEHMANN, Pe. João. Na Luz Perpétua V. II. 5ª ed. Juiz de Fora, Editora; Lar Católico. 1959. pp. 117,118 

 

Espaço catequético 

Cl. Saúl Morales H. e Cl. Rafael Messias 

 

FÉ, O QUE É ISSO? 

 

aros leitores! Continuando nossa caminhada de aprofundamento de temas fundamentais, com 

respeito à vida cristã católica, trazemos para vocês uma questão essencial do cristão, a fé.  

Para responder esta pergunta citamos o que nos diz o catecismo jovem: “Quem deseja crer precisa de 

um coração que escuta. Deus procura o contato conosco de múltiplas formas. Em cada encontro humano, em 

cada experiência da natureza que nos toca, em cada aparente acaso, em cada desafio, em cada sofrimento. 

Deus deixa-nos uma mensagem escondida. Por isso, também nós, como amigos, devemos corresponder-Lhe, 

crendo e confiando totalmente Nele aprendendo a conhecê-lo cada vez melhor e a aceitar sem reservas Sua 

vontade”. (Youcat 20) 

Quando conhecemos a vontade de Deus, e agimos em nossa vida com confiança na sua Providência, 

cultivamos a fé e esta fé adquire características que o Catecismo da Igreja Católica apresenta assim: a fé é 

uma pura dádiva de Deus, que nós obtemos intensamente se a pedirmos. Ela é a força sobrenatural de que 

necessariamente precisamos para alcançar a salvação. Requer a vontade livre e a lucidez do ser humano 

quando ele se abandona ao convite divino. A fé é absolutamente segura porque Jesus o garante. É 

incompleta enquanto não se tornar operante no amor. A fé cresce na medida em que escutamos cada vez 

melhor a Palavra de Deus e permanecemos com Ele, na oração, em vivo intercâmbio. Ela permite-nos já a 

experiência do alegre antegozo do Céu. [153-156, 179-180, 183-184] Youcat 21. 
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A Palavra de Deus revela que “a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer 

realidades que não se vêem”. Hb 11, 1. 

A fé faz-nos degustar como por antecipação a alegria e a luz da visão beatífica, meta da nossa caminhada na 

terra. Veremos então a Deus “face a face” (1 Cor 13, 12), “tal como Ele é” (1 Jo 3,2). A fé já é, portanto, o 

começo da vida eterna. (CIC 163). 
 

 

 

 

 

 

Voz da Igreja 
Cl. Arturo Aquino e Cl. Marcio A. Fachin 

 

 

 

aros leitores, neste mês gostaríamos de compartilhar a reflexão do Cardeal Orani João Tempesta a 

respeito da encíclica “Laudato Si’”. 

A Encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, sobre o meio ambiente, foi escrita com a visão 

intelectual de um grande profeta, com a preocupação com os pobres e como um ato de questionamento à 

indiferença dos poderosos. Já surgiu como libelo clássico, que permanecerá na história dos esforços voltados 

à conservação da vida na face do planeta Terra. 

Trata-se de uma encíclica para todos, não apenas para os cristãos. Com ela, Francisco lavra mais um tento na 

sua já longa lista de intervenções fundamentais sobre os problemas do mundo contemporâneo. Pela primeira 

vez a Igreja publica um documento oficial exclusivo sobre questões do meio ambiente e da sua salvaguarda. 

A atual cultura digital dos celulares e computadores nos distancia em excesso das maravilhas do mundo 

natural. Ao longo dos séculos, muitos homens e mulheres da Igreja e cristãos em geral levaram em 

consideração o tema do respeito à vida e à natureza, a começar por São Francisco de Assis, citado no próprio 

título da encíclica. Ele foi extraído do célebre “O Cântico das Criaturas”, obra-prima poética atribuída ao 

santo de Assis. Mas esse documento faz parte do Magistério (ou seja, do ensinamento) da Igreja. Representa 

a voz oficial da instituição católica e está impregnado da sua autoridade. A encíclica foi escrita pelo Papa 

Francisco, que chamou para assessorá-lo um grande número de especialistas e cientistas. 

C 

http://www.cnbb.org.br/outros/dom-orani-joao-tempesta/16824-laudato-si
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Mas – a premissa é obrigatória – não se trata de um documento científico, e sim de um repto espiritual que 

convida antes de tudo a uma “conversão ecológica”. A salvaguarda do ambiente é coligada à justiça em 

relação aos pobres e à solução dos problemas causados por uma economia que persegue apenas o lucro. As 

três questões não podem ser dissociadas e, com efeito, o tema ambiental é tratado por Francisco num 

contexto mais amplo, o da doutrina social da Igreja. 

O ponto de partida é a análise dos dados científicos, mas Papa Francisco não deseja intervir no debate 

científico ou estabelecer em qual porcentagem o aquecimento global seja causado pelas atividades humanas. 

Esses temas constituem apanágio apenas dos cientistas. O pontífice explica que “existe um consenso 

científico muito consistente que indica estarmos diante de um preocupante aquecimento do sistema 

climático mundial”, devido em sua maior parte à grande concentração de gases de efeito estufa na atmosfera 

do planeta. A humanidade deve “tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de 

produção e de consumo”. 

O Papa também toma em consideração o derretimento dos 

gelos e a perda da biodiversidade. Os impactos mais 

pesados “provavelmente recairão nas próximas décadas 

sobre os países em via de desenvolvimento”. “Portanto, 

tornou-se urgente e imperativo o desenvolvimento de 

políticas, de modo que nos próximos anos a emissão de gás 

carbônico e de outros gases poluidores se reduza 

drasticamente”. 

O quadro descrito por Francisco no primeiro capítulo da 

sua encíclica é deprimente: deterioração da qualidade da 

vida humana e degradação social. O ponto de vista do 

pontífice é o de um teólogo: Francisco recorda que “o 

ambiente humano e o ambiente natural se degradam 

juntos”, atingindo, sobretudo, os mais frágeis. Problemas que “não encontram suficiente espaço nas agendas 

do mundo”. As palavras de Francisco não admitem panos quentes: a seis meses da próxima conferência 

sobre o clima, que será realizada em Paris, o pontífice convida os grandes da Terra a mudar o tom e o 

conteúdo do discurso, a dar relevantes passos à frente. Ele denuncia “a debilidade da reação política 

internacional” e afirma que “muito facilmente o interesse econômico prevalece sobre o bem comum e 

manipula a informação para que seus projetos e interesses sejam protegidos”. 

Existe um “débito ecológico” entre o Norte e o Sul: “O aquecimento causado pelo enorme consumo de 

alguns países ricos acarreta repercussões nos lugares mais pobres da Terra”. Os países desenvolvidos devem 

contribuir para resolver esse débito ecológico. Como? O pontífice sugere limitar “de modo importante o 

consumo de energia não renovável”. Enquanto os países mais pobres “têm menos possibilidade de adotar 

novos modelos de redução do impacto ambiental”. Tais situações requerem um “sistema normativo que 

inclua limites invioláveis e assegurem a proteção dos ecossistemas”. 

“Os poderes econômicos continuam a justificar o atual sistema mundial, no qual prevalecem uma 

especulação e uma busca da renda financeira”, hoje “qualquer coisa que seja frágil, como o meio ambiente, 

fica indefesa diante dos interesses do mercado divinizado, transformados em regra absoluta”. Diante do 

exaurimento de alguns recursos vai-se criando “um cenário favorável para novas guerras, mascaradas como 

sendo nobres reivindicações”. A política deveria estar mais atenta, mas “o poder coligado com a finança” 

resiste a esses esforços. 

O Santo Padre reconhece que existe diversidade de opiniões sobre a situação e 

sobre as possíveis soluções. Cita dois extremos: quem sustenta que “os problemas 

ecológicos serão resolvidos simplesmente com a aplicação de novas técnicas, sem 

considerações éticas nem mudanças de fundo”. E quem considera que “a espécie 

humana, não importa qual seja a sua forma de intervenção, só poderá ser uma 

ameaça e comprometer o ecossistema mundial, de modo que é conveniente 

reduzir a sua presença no planeta”. Sobre várias questões concretas, a Igreja “não 
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tem motivo para propor uma palavra definitiva”, basta, no entanto, “observar a realidade com sinceridade 

para ver que existe uma grande deterioração da nossa casa comum”. 

 

Mas a Encíclica não faz nenhuma concessão ao afirmar a responsabilidade moral dos homens que – com os 

seus comportamentos – influem sobre o meio ambiente, a poluição, o aquecimento global e – em última 

análise – de como poderemos impedir tudo isso. O Papa conclama a todos para uma conversão ecológica. 

Instiga a mudarmos de rota: a nos empenharmos pela salvaguarda do ambiente, da nossa casa comum.  
 
http://www.cnbb.org.br/outros/dom-orani-joao-tempesta/16824-audatoi Acessado no dia 05/07/2015 às 21h15 mim 

 

 

 

 

Agenda/Notícias/Eventos 

Cl. Luis Ernesto Ovelar e Cl. Ricardo Hüning 

 
 

SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO DOS SERVOS DA CARIDADE: 

 

 4 de julho - Encontro Pedagógico. Na Escola São Luis Guanella realizou-se o encontro das equipes 

pedagógicas sul 3, com o tema identidade guanelliana e outras atividades formativas. 

 

 

 5 de julho – Festa de São Paulo. Na capela São Paulo de nossa paróquia celebra-se a festa de seu 

padroeiro, com missa festiva às 10h, seguida de almoço. 

 

 

 7 de julho – Reunião de CPP. Nesta terça-feira haverá a reunião mensal das pastorais de nossa 

paróquia. 

 

 

 9 de julho – Retiro mensal. Neste dia os religiosos realizam seu retiro mensal, neste mês acontecerá 

em Tramandaí, passando um dia de reflexão e contemplação. 

 

 

 20 de julho – Confraternização. Todos os religiosos da casa tem um dia de lazer e entretenimento na 

localidade de Viamão. 

 

 

 

 27 de julho – Avaliação. Os religiosos fazem sua avaliação mensal tratando do andamento das 

atividades do seminário. 

 

 

 30 de julho – Passeio dos filósofos. Os estudantes vão até a cidade de Três Coroas para conhecer o 

templo Budista: Chagdud Gonpa Khadro Ling, seguindo logo após para Gramado na casa da 

família Boufleur. 

 

http://www.cnbb.org.br/outros/dom-orani-joao-tempesta/16824-audatoi
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Entrevista 
Cl. Renan R. S. Santos e Ir. Victor V. Mariano   

 

 

 

rezados leitores, neste mês de julho, vamos conversar com Marilaine Fátima Brizolla, secretária do 

CEBEG(Centro Brasileiro de Estudos Guanellianos) e supervisora escolar, formada em Pedagogia, 

psicopedagogia clínica. 

 

1º Marilaine, como católica e guanelliana, como procuras viver a 

devoção ao Sagrado Coração de Jesus? 

Sou devota do Sagrado Coração de Jesus desde a infância, por 

influência dos meus avós e minha mãe. Hoje procuro viver a minha 

devoção rezando diariamente o terço, participando nas missas e rezando 

sempre em qualquer hora e momento do dia a pequena oração 

(jaculatória), “Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós”. É 

muito gratificante ter conhecimento do grande amor de São Luís 

Guanella pelo Sagrado Coração de Jesus. São Luis Guanella escreveu 

no número 1 da coleção “pequena biblioteca de livrinhos ascético-

morais” o título “No Mês do Fervor” dedicado ao coração de Jesus. São 

trinta máximas da Sagrada Escritura aplicadas ao Sagrado Coração de 

Jesus, para as almas cristãs. 

 

2º Tens realizado um importante trabalho, atuando no Centro 

Brasileiro de Estudos Guanellianos (CEBEG). Conte-nos um pouco 

como realizas seu trabalho. 

O espaço CEBEG é um centro de arquivo documental e portanto, a memória histórica de todas as casas 

guanellianas da província brasileira, Santa Cruz e também de documentação oriunda de outras casas 

espalhadas pelo mundo, e dos materiais produzidos na Itália. O CEBEG é também um centro de estudos, 

composto por uma equipe com 1 ou 2 religiosos, (as), cooperador(a) e leigo(a) guanelliano onde reúnem-se 

periodicamente a fim de realizar estudos e produzir livros, textos... guanellianos. O trabalho consiste em 

organizar, selecionar, classificar, guardar, arquivar documentos, fotografias, livros, filmes, enfim toda forma 

de registro que favoreça a memória histórica. Todo esse material é devidamente identificado e catalogado. 

Existe um grande acervo de documentos, fotografias e livros sobre São Luís Guanella e o trabalho das casas 

no Brasil.. É muito importante preservar todo o legado histórico de uma obra, representa a continuidade, 

para as gerações futuras. São os primeiros responsáveis pelo Centro Brasileiro de Estudos Guanellianos os 

Padres e Irmãos Servos da Caridade e as Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência. 

 

3º Para uma vivência abençoada desse mês de Julho, a todos nós, irmãos em Cristo e leitores do 

Effatá, deixe-nos sua mensagem. 

Tenho certeza que se as pessoas puderem ser portadoras, de alegria, fé, caridade e amor o mundo vai se 

tornando um pouco melhor. Às vezes enfrentamos desafios muito grandes, tristezas, mas é preciso ter Fé e 

acreditar que Jesus Cristo nos oferece a sua graça divina que nos fortalece, nos dá esperança e a certeza que 

a vida é linda, é dom de Deus.  Desejo que o imenso AMOR do CORAÇÃO DE JESUS esteja com cada 

uma das pessoas nesse mundo tão perturbado, tão carente, mas imensamente lindo. Gosto muito desse refrão 

de uma música do CLJ: “Deus quis do homem precisar para o seu reino de amor construir”. 
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Pensamento Filosófico 
   Cl. Edelberto Garcete Ramos 

    
 

O PERSONALISMO DE COMUNHÃO EM EMMANUEL MOUNIER 
 

 

 principal característica do pensamento personalista é o tratamento especifico, dada a noção de 

pessoa, a qual, em sua complexa compreensão, é dotada de alta dignidade. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o pensamento filosófico de Emmanuel Mounier. 

Pesquisaremos especificamente o conceito do personalismo de comunhão. 

Em uma sociedade, jamais uma pessoa poderá se realizar plenamente, vivendo isoladamente, é necessário a 

vida de comunhão, para que o homem seja verdadeiramente homem. Como se dá essa relação personalista 

de comunhão? 

No horizonte do pensamento personalista, a pessoa é 

compreendida como um ser voltado para o outro. A 

experiência primitiva da pessoa é a experiência da 

segunda pessoa, sendo que o outro não é limite ou 

obstáculo, mas por meio dele somos e crescemos. 

O personalismo de Emmanuel Mounier parte da premissa, 

segundo a qual a comunicação entre pessoas é a sua 

experiência fundamental. A pessoa é inseparável da 

comunidade e incompreensível sem ela. 

Dessa maneira, a primeira preocupação do personalismo é 

com a descentralização do eu, colocando-o em atitude de 

abertura ao tu, constituindo assim o nós. “O tu e, adentro 

dele o nós, precede o eu, ou pelo menos o acompanha.” 

(MOUNIER, 1964, p. 64) 

Nesta ação de abertura em direção ao outro, é necessário desfazer-se do individualismo, evitando a 

preocupação apenas conosco, pois este voltar-se a si causa atitudes de isolamento e de defesa da pessoa. 

Para Mounier esta abertura ao outro é um fato primitivo do qual é preciso partir. É tão profunda e 

constitutiva esta relação de comunicação, que quando ela se corrompe, quando, de fato, o alter torna-se 

alienus, a pessoa se perde e se aliena e, por causa disso, “poder-se-ia quase dizer que não existe senão na 

medida em que existe para outro e, em última instância, ser é amar”.  

(SEVERINO, 1974, p. 82) 

 

Percebemos que a chave do personalismo de comunhão para Mounier é o 

amor. “O amor é o dom de si, comunhão: é uma maneira de dizer que a 

pessoa não existe sem comunidade”. (MOIX, 1968, p. 146). Ou seja, a 

comunhão se dá quando o eu se abre a comunicação com o tu através do 

amor.  

“Para que se realize a comunicação, a pessoa deve sair de si, tornar-se 

disponível ao outro, colocar-se no seu ponto de vista, compreendê-lo, mas 

nunca deixar de ser ela mesma, o que não seria mais amor, mas fraqueza”. 

(MOIX, 1968, p. 146) 
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Emmanuel Mounier apresenta-nos um conjunto de cinco atos, que deve ser exercido na construção de uma 

sociedade personalista de comunhão: 

1º Ato: A saída de si mesmo, ruptura com o individualismo; 

2º Ato: Compreender, deixar de me colocar sempre no meu ponto de vista, para me situar no ponto de vista 

dos outros; 

3º Ato: A retomada sobre si da pena e do sofrimento do outro; 

4º Ato: Doação, a força viva do ímpeto pessoal não está, nem na reivindicação, nem na luta de morte, mas 

na generosidade e no ato gratuito; 

5º Ato: Ser fiel, dedicações pessoais, amor, amizade, só podem ser perfeitas na continuidade. 

Sendo assim, o outro não será tratado como objeto, ou como um instrumento a minha disposição, terá o 

respeito fruto do amor. 

O respeito do outro, ponto de partida do amor do outro que é a comunhão, implica certo número de atitudes 

fundamentais assim resumidas por Mounier: “Jamais considerar um homem, uma mulher, como 

instrumento de uma coletividade, de um indivíduo, de uma ideologia; jamais reduzi-lo a uma das suas 

funções; fazer-se inteiramente para cada um segundo os caminhos de cada um; respeitar nele uma espécie 

de segredo indecifrável que transborda e ultrapassa todas as visões que eu possa ter sobre ele, ajudar nele 

uma espécie de projeto irrecusável que traça sua vocação própria na unidade de todos”. 

    (MOIX, 1968, p. 148) 

 

Portanto, a ideia de Emmanuel Mounier de uma sociedade personalista de comunhão, onde cada pessoa é 

valorada como sujeito capaz de atuação em direção ao outro no amor, sem egoísmo e individualismo, que 

encerra a pessoa ao seu mundo, não se reduz a um pensamento sistemático antropológico, mas se dá 

concretamente, ou seja, é para ser realizado no dia a dia de uma sociedade que busque a comunhão de 

sujeitos. 
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Obras guanellianas 

Cl. Benoní Díaz Cáceres 

 

 

CASA DE RETIRO SAN LUIS GUANELLA 

AREGUA – PARAGUAI 
 

lá caros leitores! 

Nesta edição apresentamos uma casa que não é muito típica nas 

obras guanellianas, como são as casas de retiros, mas que 

também fazem parte do campo pastoral do carisma. 

A casa de retiro san Luis Guanella esta assentada na cidade de Aregua, 

a 28 km de Assunção. Desde 1955 até finais da década de 1990 

funcionava como casa de formação na etapa do aspirantado da 

Congregação dos Servos da Caridade. Nesse período a casa de formação 

para os candidatos à vida religiosa mudou de sede para Assunção (casa 

de Formação Pe. Felix Frontini), e a antiga casa passou a funcionar 

como centro de retiros e assembleias, tanto para a própria congregação 

como para todas as pessoas que precisem de espaço para eventos 

parecidos. 

O 


