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Carta do Formador 

Pe.TiagoBoufleur 

Temos conosco a Virgem Maria, Mãe da Divina 

Providência 

s Constituições dos Servos da Caridade, no número 35 dizem: 

“Ao longo do caminho da nossa vida temos conosco a Virgem 

Maria, Mãe do Senhor. Invocando-a como Mãe da Divina 

Providência e Imaculada, reconhecemos nela a ternura do Pai”. Nesta vida 

somos peregrinos encaminhados na direção da Pátria futura, da Jerusalém 

do alto e nossa oração muitas vezes se eleva aos céus em meio às 

tribulações da vida, necessitados e frágeis como somos, mas animada por 

uma profunda confiança de filhos, felizes por termos junto de nós a 

presença da mãe.  

Entre todos os nomes com os quais São Luis Guanella chamava 

Nossa Senhora, o nome que usava com mais afeto na sua vida adulta era o 

de “Mãe da Divina Providência” ou de maneira abreviada “Mãe da 

Providência”. Tão grande era seu amor por essa mãe que quis inclusive 

que a Congregação feminina, por ele fundada, levasse o nome de Filhas de 

Santa Maria da Providência. Podemos até imaginar quantas vezes ele deve 

ter se ajoelhado numa atitude de confidência própria de um filho diante da 

imagem de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, e olhado para ela, 

à maneira de um filho que olha nos olhos de sua mãe querida, suplicando 

com confiança ajuda em favor de suas obras e de seus pobres.  

Queridos leitores, celebramos no dia 12 deste mês a festa Litúrgica 

da Mãe da Providência, e para nós guanellianos, essa comemoração 

desperta especiais afetos de amor e de confiança, e nos conforta por saber 

que no caminho da vida não estamos sós, mas temos a presença, já tantas 

vezes confirmada ao longo da história, de uma mãe amorosa e solícita. 

Essa confiança cresce em nós, impulsionada pelo testemunho de fé do 

fundador que chegou a dizer em 1884, no seu escrito intitulado “O Padre! 
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O Madre!”: “Para mim, se todos os santos e todos os anjos dissessem que o céu me abandona e 

soubesse que Maria diga uma palavra em meu favor, eu estaria tranqüilo e confiante nos cuidados de uma 

Mãe assim tão grande”.  

Contemplando a belíssima imagem de Nossa Senhora da Divina Providência, venerada pela família 

guanelliana, vemos nela expressos os sinais de uma celestial ternura materna, olhos fixos nos olhos do 

menino tranquilamente acomodado nos seus braços, sua mão direita segurando delicadamente a mãozinha 

daquela criança. Essa ternura que vemos representada nos traços maternos de nossa mãe, nada mais é do que 

o reflexo mais puro do amor e da ternura do próprio Deus, de quem ela se faz “escrava”. Faço votos de que 

essa festa da Mãe da Providência possa despertar em nós sentimentos de fé e confiança, que nos animem a 

peregrinar com passos firmes e alegres, pois temos conosco a presença da mãe.    

 

 

Pensamento Guanelliano 

 

Diovane Sulzbacher Zwirtes 

 

 

Pensamento Guanelliano do mês de novembro 

“Amemos tanto a nossa santa, Nossa Senhora da Providencia: amemos Maria e falemos a todos 

de Maria, porque de todos Ela é Mãe e Reina dos sacerdotes. ” 

 São Luiz Guanella sempre tinha presente em sua vida o amor da Divina Providência, sentia que a 

mão de Deus o conduzia e o impulsionava a praticar ações quase temerárias para socorrer aos pobres. A 

Providência do Pai o sustentava nas escolhas e lhe dava tranquilidade também nos obstáculos que surgiam, 

seguidamente repetia que era preciso ter confiança na Divina Providência, e exclamava: “Até meia noite 

penso eu, depois da meia noite pensa Deus”.   

 Virgem Imaculada, se é a vontade de Deus que alcancemos a perfeição de nossa alma, seguindo o 

caminho extraordinário de inspirações celestiais, fazei-nos compreender o caminho que queremos seguir, 

com solicitude e com grande alegria. Ajudai-nos ó mãe da Divina Providencia a santificar-nos cada dia mais 

com o seu amor de Mãe. 

 Maria, Mãe da Divina Providência. Rogai por nós!  
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Obras guanellianas 

Cl. Arturo Aquino 

 

TAPIALES, ARGENTINA (1934) 

 

 

aros leitores! Continuamos nosso tour Guanelliano pelas obras na Argentina, nesta ocasião, 

conheceremos a obra em TAPIALES. 

 

No final do ano de 1934, a Congregação Guanelliana consegue uma fazenda com uma casa modesta 

e uma pequena capela doméstica e o Padre Maggioni assume o comando do serviço de pastoral desta zona 

semirrural. No ano seguinte inicia o Seminário de Saint Pio X sob a direção do Padre Rovida. Em 1937, a 

primeira pedra do templo foi abençoada, esta que viria a ser a Paróquia Nossa Senhora de Luján e San Luis 

Gonzaga, em frente à principal praça e que dois anos mais tarde seria o Lar de Idosos Don Guanella.  Ao 

lado do Lar, por volta de 1945, inicia-se a construção do prédio dedicado ao Seminário. Em 1960, 

Monsenhor Raspanti abençoa a ‘pedra fundamental’ da futura Escola Paroquial. 

Em 1986, ele abençoa a ‘pedra fundamental’ do novo templo e dois anos mais tarde a nova igreja 

paroquial de Tapiales é inaugurada. Em 1993, a Escola San Luis Gonzaga de Tapiales, abre o Ensino Médio 

e o Jardim de Infância. Três anos depois, inaugura-se o novo prédio da escola. Já no início do novo milênio, 

o nível médio é inaugurado e em 2008 o Jardim de Infância é habilitado. Os ambientes foram muito bem 

reestruturados e prestam um excelente serviço para as crianças.   

Atualmente, a escola possui 

cerca de 1750 alunos, distribuídos 

nos três níveis e um ensino superior 

orientado para a formação docente 

Inicial e Primária. Os diferentes 

níveis realizam vários projetos de 

formação integral, de acordo com a 

visão educacional guanelliana, 

entre os quais podemos citar 

projetos de 

microempreendedorismo em todos 

os níveis e atividades 

extracurriculares, realizadas pelos 

próprios jovens com fins solidários. 

A escola para os pais garante a 

participação deles no processo 

educativo. Não pode faltar na 

escola guaneliana a formação 

religiosa que está presente nos 

quatro níveis, através de missas mensais e de trabalhos em sala de aula incentivados pelo padre responsável. 

A missão do Lar de Tapiales Don Guanella, dá continuidade à linha do carisma em nossos dias. 

Atualmente, os 35 vovôs e vovós que vivem em nosso Lar tem acesso à proposta completa de cuidados de 

saúde oferecida pela comunidade religiosa. Os vários serviços de enfermagem e de assistência de saúde dão 

aos vovozinhos a confiança e a segurança de que eles precisam para suas várias patologias. A esses serviços 
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se agregam os serviços profissionais de terapia 

ocupacional, cinesiologia, assistência social, oficinas 

de memória e oficinas recreativas. Como em todas a 

casas guanellianas a religiosidade está presente não 

só a partir da catequese, mas também na atitude com 

a qual os funcionários auxiliam aos vovozinhos: uma 

espiritualidade de família misericordiosa e 

samaritana.  

A recente adição de vovozinhos, visa 

desenvolver um bom ambiente familiar, 

complementando os vários personagens masculinos 

e femininos. Na tarefa de animação, um grupo de 

leigos chamado: “amigos da obra”, ajuda muito a 

comunidade, juntamente com as visitas solidárias 

frequentes às escolas guanellianas. A Comunidade, 

aberta ao espírito e em sintonia com o carisma 

guanelliano sabe que: Parar não se pode enquanto 

houver pobres para socorrer e necessidades às quais 

prover. 

Pastoralmente, a paróquia Nossa Senhora de Luján e San Luis Gonzaga mantém seu dinamismo 

evangelizador que a caracterizou durante todos esses anos. Dentre eles estão os movimentos de Renovação 

Carismática Católica, o Movimento Familiar Cristão e grupos de Escoteiros, Samaritanos (homens e 

mulheres), EJE (Encontro Juvenil no Espírito), Liturgia, Grupo Cristo Jovem, Grupos de Devoção 

(OSENAS - devoção à Virgem de Medjugorge-; Jesus da Divina Misericórdia; Imaculado Coração 

Eucarístico de Maria; e os devotos de Maria Santíssima do Macchia), Ministros Ordinários e da Comunhão e 

as catequeses em todas as suas expressões.  No aspecto social, estão os grupos de Alcoólicos Anônimos, 

Escola de Yoga e Caritas servindo 70 famílias em necessidade, com roupas, comida e apoio espiritual. 

 

 

Santo do Mês 
 

 
Cl. Gildenor da Silva Martins 

 
 

 

Santo Carlos Borromeu 

Olá, estimados leitores do Effatá!  

Neste mês recordamos a memória de São Carlos Borromeu, um dos santos mais importantes e mais 

queridos da Igreja, poderia ser resumida em duas palavras: dedicação e trabalho. Mas para fazer justiça, 

como ele sempre pregou, temos que acrescentar mais uma, sem dúvida a mais importante: humildade. 

Oriundo da nobreza, Carlos Borromeu utilizou a inteligência notável, a cultura e o acesso às altas elites de 

Roma para posicionar-se à frente, ao lado e até abaixo dos pobres, doentes e, principalmente, das crianças. 

Nasceu no castelo da família em Arona, próximo de Milão, a 02 de outubro de 1538. O pai era o conde 

Gilberto Borromeu e a mãe era Margarida de Médicis, a mesma casa da nobreza de grande influência na 

sociedade e na Igreja. Carlos era o segundo filho do casal, e aos doze anos a família o entregou para servir à 
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Deus, como era hábito na época. Com vocação religiosa acentuada, penitente, piedoso e caridoso com os 

pobres. 

Levou a sério os estudos diplomando-se em Direito Canônico, aos vinte e um anos de idade. Um ano 

depois fundou uma Academia para estudos religiosos, com total aprovação de Roma. Sobrinho de Pio IV, 

aos vinte e quatro anos já era sacerdote e Bispo de Milão. Na sua breve trajetória, deixou-se guiar apenas 

pela fé, atuando tanto na burocracia interna da Igreja quanto na evangelização, sem fazer distinção para uma 

ou para a outra. Talvez tenha sido o primeiro secretário de estado no sentido moderno da expressão. 

Formado pela universidade de Pávia, liderou uma reforma radical na organização administrativa da Igreja, 

que naquele período era alicerçada no nepotismo, abusos de influencias e sintomas graves de corrupção e 

decadência moral. 

Para isso, conquistou a colaboração de instituições, das escolas, dos jesuítas, dos capuchinhos e de 

muitos outros. Foi um dos maiores fundadores que a Igreja possuiu. Criou seminários e vários institutos de 

utilidade pública para dar atendimento e abrigo aos pobres e doentes, o que lhe proporcionou o título de “pai 

dos pobres”. Orientou muitas ordens e algumas que surgiram depois de sua morte o escolheram para 

padroeiro, dando continuidade à grandiosa obra de amparo aos mais pobres, que nos deixou. Contudo, tudo 

foi muito difícil, porque encontrou muita resistência de ordens conservadoras. Aliás, foi inclusive vítima de 

um covarde atentado enquanto rezava na capela. Mas saiu ileso e humildemente perdoou seu agressor. 

Chegou o ano 1576 e com ele a peste. Milão foi duramente assolada e mais de cem padres pagaram com a 

própria vida as lágrimas que enxugaram de casa em casa. Um dos mais ativos era Carlos Borromeu. Visitava 

os contaminados, levando-lhes o sacramento e consolo sem limites nem precauções, num trabalho 

incansável que lhe consumiu as energias. Chegou a flagelar-se em procissões públicas, pedindo perdão a 

Deus em nome de seu povo. 

Até que um dia foi apanhado finalmente pela febre, que minou seu organismo lentamente. Morreu 

anos depois se dizendo feliz por ter seguido os ensinamentos de Cristo e poder se encontrar com ele de 

coração puro. Tinha apenas quarenta e seis anos de idade, quando isso aconteceu no dia 04 de novembro de 

1584, na sua sede episcopal, na Itália. O Papa Paulo V o canonizou no ano 1610 e designou a festa em 

homenagem à memória de Santo Carlos Borromeu, para o dia de sua morte 
Fonte: LEHMANN, B. João, Na Luz Perpétua Vol. II. Leitura religiosa da Vida dos Santos de Deus, para todos os dias do ano, 

apresentadas ao povo cristão. 5 ed. Juiz de Fora: Editora Lar Católico. 1959. p. 471-476. 

 

Espaço catequético 

 

Cl. Saúl Morales H. e Cl. Rafael Messias 

 

ueridos leitores, iniciando o mês de novembro publicamos mais um artigo catequético. Nesta 

edição responderemos à pergunta: Porque cremos em um só Deus? 

 

O fundamento desta verdade de fé nós encontramos na Sagrada Escritura desde o Antigo 

Testamento, sendo reafirmada pelo próprio Jesus no Novo testamento, e assim, a Igreja de Cristo tem 

professado desde sua origem que existe um só Deus.  “A confissão da Unicidade de Deus, que tem a sua raiz 

na revelação Divina na Antiga Aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus, e igualmente 

fundamental. Deus é Único: só existe um Deus: ‘A fé cristã professa que há Um só Deus, por natureza, por 

substância e por essência’” (CIC 200). 

Desde a Antiga Aliança o povo de Israel tem recebido a revelação da unicidade de Deus; no Livro de 

Deuteronômio encontramos a seguinte exortação: “Ouve, ó Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor! 
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Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força” (Dt 

6,4-5).  

Passando pelos Profetas que também proclamaram o Deus único “Eu sou Deus e mais ninguém” (Is 

45,22), chegamos em Jesus, que é a plenitude da revelação de Deus,  o qual confirma que Deus é o único 

Senhor. “O Senhor nosso Deus é o único Senhor: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com 

toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças” (Mt 12,29-30) 

Sendo assim, a raiz desta verdade de fé que proclamamos - o Deus único e verdadeiro- está 

fundamentada na revelação de Deus na Sagrada Escritura, passando pelo antigo e novo testamento e também 

porque, segundo as leis lógicas, só pode haver um Deus. 

Finalizando, apresentamos a afirmação lógica que encontramos no Catecismo Jovem: “Se houvesse 

dois deuses, um seria a fronteira do outro. Nenhum dos dois seria infinito; nenhum, perfeito. Portanto, 

nenhum seria Deus”. (YouCat 30) 

 

Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,  

criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e 

invisíveis. 

 

 Voz da Igreja 
Cl. Benoní Diaz Cáceres 

eCl. Marcio A. Fachin 

 

 

Quando viu o coração do seu filho bater no ventre, desistiu do aborto e agora 

conta sua história. 

 

Neste mês, gostaríamos de compartilhar com vocês o testemunho de uma jovem mãe que optou pela vida de 

seu bebê, apesar das dificuldades! 

 

“Quando fiquei grávida, não tinha 

ninguém”, recorda Claire Crawford, uma jovem 

mãe que mora em Missisipi (Estados Unidos) e 

que, apesar de todas as contrariedades, rejeitou 

o aborto quando tinha 18 anos de idade. Seu 

testemunho foi divulgado no blog da plataforma 

pró-vida americana ‘Estudantes pela Vida’ 

(Students for Life). 

“Venho de uma família numerosa”, relata a 

jovem. “Meus pais cometeram erros, como todos, 

mas sempre me deram tudo o que necessitava. 

Inclusive, meu pai juntava um dinheiro para pagar 

a minha universidade, desde quando era um bebê. 
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Cresci em uma boa vizinhança. Dirigia um automóvel bonito e frequentei uma boa escola”.   

Apesar de tudo isto, lamenta, “quando fiquei grávida, não tinha ninguém. Fiz algumas escolhas antes 

de engravidar e estas me levaram a tal situação. Nem podia acreditar que de verdade estava grávida”. 

Claire assinala: “O pai de meu filho e eu tivemos uma relação difícil e se tornou cada vez mais difícil. Mas 

ele era tudo o que eu tinha. Infelizmente nos separamos quando eu tinha aproximadamente 7 meses de 

gestação”. 

Mas sua complicada situação não foi uma desculpa para acabar com a vida de seu bebê. 

“Inclusive sem trabalho, automóvel e dinheiro, sabia que queria ter o meu bebê e ia trabalhar o quanto fosse 

possível para que isso pudesse acontecer. ‘Onde há força de vontade, há uma solução’ era minha frase 

favorita para dizer àqueles que me questionavam”, recorda. 

Em sua gravidez, escreve Claire, “chorei amargamente durante muitos dias”, e inclusive houve 

ocasiões “nas quais pensava que deveria ter ou sofrer um aborto. Implorava a Deus que me ajudasse”. 

Anja, uma estudante pró-vida com quem tinha uma grande amizade, levou Claire a um Center for 

PregnancyChoices (CPC, centro pró-vida), onde fez uma ecografia gratuita. Nessa ocasião estava com 11 

semanas e 6 dias de gestação. 

 “Vi o meu pequeno bebê. Escutei o seu coração bater. Fiquei alegre e nervosa, tentando controlar as 

minhas lágrimas, enquanto via meu pequeno bebê pular e dançar. Nesse momento foi quando decidi que ia 

fazer isto, custe o que custar”. 

Mas as dificuldades não acabaram e em diversas ocasiões puseram à prova sua confiança em si 

mesma. 

“Abandonei a universidade e perdi meus dois trabalhos quando tinha cinco meses de gravidez, ainda 

sem saber o que ia fazer ou como ia sustentar o meu bebê com apenas um dinheiro que economizava. Rezei 

a Deus a fim de que me iluminasse para fazer o que seria melhor para meu filho”. 

Em seguida, Claire confessou: “Estou envergonhada de admiti-lo agora, mas vou ser franca. Havia 

momentos nos quais desejava ter abortado o 

meu bebê”. Entretanto, recorda, sua amiga 

Anja estava aí para ajudá-la no que precisasse. 

Com 16 semanas de gestação, Claire 

contou para sua mãe que estava esperando um 

bebê. A notícia revitalizou a relação e ela pôde 

voltar para sua casa para comemorar seus 18 

anos, quando estava com 8 meses de gravidez 

“Minha mamãe comprou para Taylan suas 

primeiras mantas, babadores, pijamas, etc. 

Depois de algum tempo, ela finalmente aceitou 

minha gravidez e estava muito emocionada, 

pois seria avó pela primeira vez”. 

O pequeno Taylan nasceu no dia 30 de julho 

deste ano. Apesar de “ainda existir vários 

desafios e momentos difíceis”, Claire assegura: “Minha vida sem ele não seria nada”. 

Segundo Claire, compartilhar sua história poderia ajudar alguém a “ter a esperança que necessitam 

para seguir em frente”. 

“Durante a minha gestação, passei por um dos momentos mais difíceis de minha vida, mas teve o 

melhor resultado. Faço aproximadamente 98 por cento do que devo fazer como mãe, com pouca ajuda. 

Nunca amei tanto alguém na minha vida”, conclui Claire.  

 
 
http://www.acidigital.com/noticias/quando-viu-o-coracao-do-seu-filho-bater-no-ventre-desistiu-do-aborto-e-agora-conta-sua-

historia-59536/ acessado em 06 de outubro de 2015, sendo às 21h00min. 
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Entrevista 
 
 

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

ENTREVISTA DO MÊS DE NOVEMBRO 

migos leitores, neste mês de novembro, no qual festejamos a devoção a Maria, sob o título de 

Senhora, a Mãe da Divina Providência, não particular, mais tão especialmente vivida por são 

Luis Guanella, conversaremos com a Irmã Maria Edi Dapper, da Congregação Filhas de Santa 

Maria da Providência – Guanelliana – Pedagoga graduada em Administração, pela Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras “Santana” em 1998 em São Paulo. Pós Graduação em MBA Gestão Estratégica do 

Terceiro Setor na UniFMU (Faculdades Metropolitanas Unidas- SP). Iniciou sua formação à Vida Religiosa 

na cidade de Santa Maria, para posteriormente em Canela, na serra gaúcha vivenciar o noviciado e sua 

Profissão Religiosa. Hoje, consagrada há trinta e oito anos, tendo passado por comunidades em vários 

estados do Brasil. A Congregação, na Província Nossa Senhora Aparecida, lhe confiou a missão desde o ano 

de 1988, do serviço em várias instituições e atualmente o desempenha na Escola de Ensino Fundamental 

Nossa senhora da Providência, como Diretora Pedagógica e/ou Administrativa.  

 

1. Como Irmã Filha de Santa Maria da Providência, o que mais te cativa na figura de Maria, tão 

devotamente querida por São Luís Guanella?  
São várias as virtudes que muito admiro e contemplo na imagem de nossa querida Padroeira, Nossa Senhora 

da Providência e procuro imitá-la! Como Maria é a Cheia de Graça, podemos visualizar todos os valores e 

dons, porque foi plenamente agraciada pelo Altíssimo. O que mais me cativa é o seu olhar, o contemplar seu 

Filho com ternura materna. Imagino-a sempre pronta a observar, a ver as nossas necessidades, independente 

da condição em que nos encontramos. Imagino como nosso Fundador, São Luis Guanella, deve ter-se 

lançado nos braços de Maria com plena confiança, a Mãe da Divina Providência! Certamente convicto da 

sua poderosa proteção, para acolher seus filhos, na maioria das vezes desfigurados, num coração de pai que 

ama e confia no Deus que tudo provê através de Maria, a Mãe da Providência.  

 

2. Na sua ação a frente de uma obra guanelliana, que valores reconhece nos alunos protegidos 

pela patrona e nossa Mãe Maria?  
Maria exerceu a função essencial na Família de Nazaré. No 

silêncio, na oração, na meditação e na lida diária de mãe, que 

considero fundamental dentro de um lar, ela é a nossa estrela 

guia, por assim dizer. São Luis Guanella nos orientou a pautar 

nossas comunidades e missão sob o olhar desta Família. 

Esforçamo-nos diariamente para que os valores necessários a 

vida no lar possam ser semeados, cultivados e assimilados 

pelos destinatários. Um aluno de nossa escola escreve, dando 

seu testemunho: “É uma escola que não deixa brigar, nunca 

entra em greve, não ficamos sem resposta, nos apresentamos 

para homenagear as datas comemorativas. Não somos simples 

alunos e professoras. Somos uma família que ocupam três 

andares” (nossa escola é de três pisos) mesmo assim, é 

possível sentirmo-nos estar em família.  
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3. Queremos uma mensagem irmã! Como podemos valorizar a maternidade de Maria, que media 

a nós a Providência divina às nossas necessidades?  
Em vez de mensagem, deixo uma sugestão. Aprendamos de nosso Santo Fundador, São Luís Guanella, que 

nos deixa pela sua história e seus escritos: Ao colocar-nos em oração, (saibamos como ele) deixar-nos 

admirar, apreciar e contemplar pelo olhar materno de Maria, a Mãe da Providência, como o Menino Jesus, 

entregue nos braços de sua Mãe! E, envolvidos nesta reciprocidade de amor, possamos acolher e tornar-nos 

sensíveis às necessidades mais urgentes de que a humanidade precisa, hoje. Nossa missão necessita de 

corações repletos de afeto, de carinho para desempenhar a dura tarefa de servir os mais pobres entre os 

pobres. Só é possível na proximidade de Maria e de Jesus. 
 
 
 
 
 

Pensamento Filosófico 
   Cl. EdelbertoGarcete Ramos 

 Dignidade Humana 

 

aros leitores de nosso informativo, desta vez abordaremos o tema da dignidade humana, segundo 

a perspectiva do filósofo germânico Immanuel Kant. O mesmo acreditava que todos os seres 

humanos ocupam um lugar especial na criação. É claro que Kant não era a única pessoa que tinha 

esse pensamento, desde os tempos mais longínquos outras pessoas já tinham essa compreensão. 

Na verdade, as pessoas acreditam serem fabulosas, nessa perspectiva, pode-se afirmar que os seres 

humanos possuem “um valor intrínseco, isto é dignidade” o que os tornaria valiosos “acima de tudo”. Ao 

contrário dos animais que possuem valor apenas enquanto servem aos propósitos humanos. Kant aclara que 

“Em relação aos animais, não temos nenhuma obrigação 

direta. Os animais... estão aqui meramente como meios para 

um fim. Este fim é o homem”.  

Segundo a visão kantiana os animais não possuem uma 

importância moral. Já os seres humanos são, contudo, uma 

outra história inteiramente diferente. Kant afirma que pessoas 

nunca podem ser “usadas” como meios para um fim, chega ao 

ponto de sugerir que esta é a lei fundamental da moralidade.  

Kant acreditava que a moralidade pudesse ser resumida com 

apenas um princípio fundamental, do qual todo o agir e 

obrigações seriam derivados. Ele chamou esse princípio de 

Imperativo Categórico. Formulando-o da seguinte maneira: 

“Aja somente conforme aquela máxima pela qual você, 

simultaneamente, pode desejar que se torne uma lei 

universal”. Entretanto também deu outra formulação a saber 

“Aja de maneira que aborde a humanidade, seja em seu 

nome, seja no de outra pessoa, sempre como um fim e nunca 

como um meio”. 

C 



 

 

 

10 

Percebesse claramente que o agir das pessoas, sempre deve ser guiado pelo dever de 

responsabilidade. Dessa maneira, se não existisse seres morais, a dimensão moral do mundo simplesmente 

desapareceria e viver-se-ia em um verdadeiro caos, onde talvez nem se tivesse o conceito de dignidade 

humana.  
Marcio Antonio Perini Fachin  

RACHELS, James. Os Elementos da Filosofia da Moral. 4ª ed. Barueri – SP: Manole, 2006. 

 

 

Agenda, Notícias e Eventos 

Cl. Luis Ernesto OvelareCl. Ricardo Hüning 

 

SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO DOS SERVOS DA 

CARIDADE 

Agenda do mês de Novembro 

12. Festa da Divina Providência, a nível de congregação celebramos a 

festa da Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora Mãe da Divina 

Providência. 

 

16. Confraternização, como comunidade religiosa nos reunimos para 

um dia de lazer e entretenimento em Viamão. 

 

17. CPP, em âmbito paroquial acontecerá a reunião mensal com os 

coordenadores de cada pastoral para tratar de temas referentes à 

paróquia. 

 

19. Retiro mensal dos religiosos da Filosofia na casa das Irmãs 

Escolares. 

 


