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Carta do Formador 

Pe. Tiago Boufleur 

Trabalhadores para a messe... 

Li ultimamente um artigo que retratava a situação das vocações 

sacerdotais na Igreja. Tinha como título: “Precisa-se de Padres...”. 

Segundo esse artigo, tirado do site ACI Digital, constata-se um 

crescimento da população católica no mundo, especialmente na 

África e na Ásia, e um número de paróquias e de sacerdotes 

insuficiente para dar conta dessa demanda. A boa notícia é que a 

Igreja cresce no mundo, o Espírito Santo age e o timoneiro que é 

Jesus conduz a barca de Pedro, por vezes inclusive em meio a 

tempestades e ventos contrários. Mas lança-se de fato o desafio de 

uma atenção cada vez maior ao cultivo e à formação de novas 

vocações sacerdotais para a Igreja. Ainda que talvez a nossa 

realidade Latino-Americana de Igreja retrate uma situação diferente 

– fala-se inclusive de diminuição do número de católicos – a 

necessidade de vocações sacerdotais permanece urgente, talvez 

mais do que nunca, inclusive para fazer frente a um cenário de 

evangelização mais desafiador. 

Estamos no mês de agosto, mês vocacional, onde cada batizado é 

chamado a renovar a consciência da sua vocação. O primeiro 
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domingo de agosto, tradicionalmente é dedicado aos sacerdotes, a fim de que possam agradecer 

a Deus pelo dom da vocação que receberam e para que a Igreja inteira possa rezar por eles, 

além de interceder a Deus para que continue 

chamando sempre novos batizados a esse 

específico e especial ministério na Igreja em favor 

do Povo de Deus.  

Me pergunto por vezes o porquê de o número de 

sacerdotes, ainda ser insuficiente e o porquê de 

as novas vocações sacerdotais ainda 

escassearem. Tenho algumas respostas a essas 

perguntas, mas outras respostas ainda estou 

buscando. Creio porém que Jesus continua 

chamando e que muitos jovens sentem no 

coração esse chamado. Mas as condições para 

ter coragem suficiente de responder são sobretudo o amor e a fé. É possível que por vezes a 

incerteza sobre o futuro e a insegurança possam ter o poder de paralisar. Porém gostaria de dizer 

que realmente não há o que temer! Se os sinais do chamado de Deus ao sacerdócio na vida de 

um jovem existem, se em oração sente que Jesus lhe faz o convite, não se devem ter motivos 

para temer, pois o Senhor não abandona aqueles que chama. E ainda, se a fé desse jovem for 

forte e suficientemente sólida, então sim caminhará seguro e confiante por cima das águas por 

vezes tempestuosas dos mares bravos da vida como fez Jesus. Realmente não há o que temer, 

se a vocação ao sacerdócio é de fato assumida, e se o “sim” dado reflete um verdadeiro amor a 

Deus, os motivos de alegria e de satisfação superarão em muito aqueles de preocupação, 

incerteza ou desânimo. 

Diz Jesus “a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que 

envie operários para a sua messe” (Mt 9, 37-38). Ele quer nossa colaboração e 

comprometimento. Rezemos pelas vocações e especialmente por aquelas sacerdotais. Um bom e 

frutuoso mês das vocações! 
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Pensamento   Guanelliano  

 

 

Diovane Sulzbacher Zwirtes 

 

Caros leitores do informativo Efatta!  

Agosto é o mês vocacional, dedicado às vocações Matrimonial, Leigo(a), Religioso(a) e a 

sacerdotal a qual São Luís Guanella deu seu testemunho com a prória vida.  

Para melhor conhecermos a vida deste Santo, as palavras da homilia do Papa Bento XVI, 

no dia da sua canonização, explica bem o seu amor a Cristo, para sermos no nosso tempo, 

portadores da plenitude do amor de Deus. 

“O testemunho humano e espiritual de são Luís Guanella é para toda a Igreja um dom de 

graça particular. Durante a sua existência terrena ele viveu com coragem e determinação o 

Evangelho da Caridade, o grande mandamento que também hoje a Palavra de Deus nos 

recordou. Graças à união profunda e incessante com Cristo, na contemplação do seu amor, 

Padre Guanella, orientado pela Providência divina, tornou-se companheiro e mestre, conforto e 

alívio dos mais pobres e dos mais frágeis. O amor de Deus animava nele o desejo de bem para 

as pessoas que lhe eram confiadas, na realidade da vida quotidiana. Dedicava uma atenção 

cuidadosa ao caminho de cada um, respeitando os seus tempos de crescimento e cultivando no 

coração a esperança de que cada ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, 

saboreando a alegria de ser amado por Ele — Pai de todos — pode tirar e doar aos outros o 

melhor de si mesmo. 

 Hoje, queremos louvar e dar graças ao Senhor porque em são Luís Guanella nos ofereceu 

um profeta e um apóstolo da caridade. No seu testemunho, tão cheio de humanidade e de 

atenção aos últimos, reconhecemos um sinal luminoso da presença e da obra benéfica de Deus: 

o Deus que defende o forasteiro, a viúva, o órfão e o pobre que deve ceder como penhor o seu 

próprio manto, o único cobertor de que dispõe para se cobrir à noite (cf. Êx 22, 20-26). Este novo 

santo da caridade seja para todos, de modo particular para os membros das Congregações por 

ele fundadas, modelo de síntese profunda e fecunda entre contemplação e ação, como ele 

mesmo a viveu e pôs em ação. Podemos resumir toda a sua vicissitude humana e espiritual com 

as últimas palavras que ele pronunciou, no leito da morte: In caritate Christi. É o amor de Cristo 
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que ilumina a vida de cada homem, revelando como no dom de si ao próximo nada perdemos, 

mas realizamos plenamente a nossa verdadeira felicidade.  

São Luís Guanella faça com que cresçamos na amizade com o Senhor, para sermos no 

nosso tempo, portadores da plenitude do amor de Deus, para promovermos a vida em todas as 

suas manifestações e condições, e faça com que a sociedade humana se torne cada vez mais a 

família dos filhos de Deus.”   Homilia do Papa Bento XVI 23 de Outubro de 2011 

 

 

 

Obras guanellianas 

Cl. Benoní Díaz Cáceres 

 

Paróquia San Francisco de Asís, Caaguazú-Paraguay 

Olá, caros amigos! Neste mês conheceremos um pouco da história sobre a paróquia que é 

atendida pelos Servos da Caridade na cidade de CAAGUAZÚ no Paraguai. 

A cidade de Caaguazú está localizada aproximadamente a 180 km de Assunção, e possui uns 

160.000 habitantes. Até lá chegou o carisma guanelliano para pôr-se ao serviço do povo de Deus. 

A propriedade da paróquia foi doada pelo Sr. Raul Peralta. No início, era uma capela dependente 

da Paróquia Imaculada Conceição a cargo dos franciscanos. A comunidade crescia cada vez 

mais e os padres franciscanos, com a ajuda dos 

fiéis, começaram a trabalhar para aumentar a 

capela. Em 06 de janeiro de 1994 os sacerdotes 

guanellianos chegaram e se encarregaram do 

cuidado pastoral da comunidade, logo 

começaram os tramites para o reconhecimento 

como paróquia, objetivo alcançado em 08 de 

Maio de 1997. O edifício foi construído com a 

ajuda de toda a comunidade, que ainda hoje 

ajuda a manter a infra-estrutura do templo. Ali 

trabalham dois sacerdotes, dois diáconos e um 

Hermano, que além de atender pastoralmente 

aos fiéis da igreja matriz, tem a seu cuidado 

umas 60 capelas. 

Até a próxima. Deus abençoe a todos! 

 



 

 

 

5 

 

Santo do Mês 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cl. Gildenor da Silva Martins 

 
 

Olá queridos amigos leitores! 

Agosto é o mês da “Identificação”. O tempo no qual Jesus mesmo convida cada discípulo, 

isto é cada um de nós, para entrar na profundidade do Seu e nosso mistério através de um 

processo de identificação interior. Por isso, vos convido a conhecermos um pouco da vida e 

coragem de uma mulher apaixonada. Clara soube cultivar ao longo de toda vida três paixões: a 

paixão pelo Jesus pobre, a paixão pelos pobres e a paixão um pelo outro. 

 Clara tinha 12 anos quando Francisco de Assis praticou em praça pública o gesto de 

despojar-se de todas as suas vestes para restituí-las a Bernardone, seu pai. A Jovenzinha, filha 

primogênita da nobre família dos Offreducci, a exemplo de Francisco, abandonou durante a noite 

a rica morada, sete anos depois, e dirigiu-se à igrejinha da Porciúncula, onde Francisco a estava 

esperando.  

 O santo, depois de ter cortado a bela cabeleira e posto sobre os ombros um grosseiro 

hábito cinza, conduziu-a ao vizinho mosteiro e a deixou entre as monjas beneditinas, à espera de 

que se acalmasse os ânimos na família. Depois, levou-a para o pobre convento de São Damião, 

que ele mesmo construíra, improvisando-se em pedreiro, como havia feito com a Porciúncula. 

Nascia assim a Ordem Segunda franciscana, cujas freiras, por causa do nome de Clara, 

chamaram-se clarissas.  

 Ortolana, a mãe, e Beatriz, a irmã – que no início, como todos os outros familiares, se 

tinham oposto à escolha de Clara – seguiram-lhe o exemplo, ingressando no austero convento 

das “damianitas”, como eram inicialmente chamadas as clarissas. Entre os muros desse convento 

despojado de tudo, Clara passou 40 anos, até o fim da vida.  

Os dois santos, embora se encontrasse em raríssimas ocasiões, viviam em perfeita 

sintonia de espírito. Um ano antes de morrer, Francisco, adoentado e quase cego, retornou ao 

convento de São Damião e, para respeitar a regra da clausura, deitou-se na terra nua, numa 

cabana de palha no vizinho horto. Aí Poverello entoou seu canto de reconhecimento a Deus e sua 
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oração, com o “Cântico das criaturas” – o mais belo hino à perfeita alegria, como que para 

privilegiar a mais devota intérprete do seu ideal ascético.  

A resposta de Clara foi total e incondicional. Quis acompanhar o passo do mestre e, com 

tenacidade e ternura, conseguiu arrancar do papa o Privilégio da pobreza, que a privava até 

mesmo da possibilidade de vir a possuir algo. Levava constantemente um cilício de crina de 

cavalo e dormia sobre a terra nua, até que Francisco a obrigou a servir-se de um saco de palha. 

Distinguiu-se pelo culto à eucaristia e com a hóstia consagrada repeliu o assalto ao convento de 

sarracenos. Doente, pôde assistir às funções da igreja por meio de “imagem televista” projetadas 

milagrosamente em seu quarto. Por isso Pio XII a elegeu padroeira da televisão.  

Fonte:SGARBOSSA, Mario. Os Santo e os beatos da Igreja do Ocidente e do Oriente: com uma 

antologia de escritos espirituais. Tradução Armando Braio Ara. São Paulo: Paulinas. pp.453-454. 

 

 

Espaço catequético 

Cl. Saúl Morales H. e Cl. Rafael Messias 

 

 

 

Caros leitores, continuamos a nossa caminhada pela catequese da nossa amada Igreja 

Católica. Já apresentamos para vocês temas muito interessantes que ajudaram a compreender 

melhor a nossa fé dogmática. Nesta edição trazemos um tema que é objeto de muita polêmica e 

reflexão: a complicada conciliação entre fé e ciência.  

Abordaremos este tema respondendo a pergunta: existe contradição entre fé e ciência 

natural? 

A primeira noção a encontramos no catecismo jovem: “Não existem contradições insolúveis 

entre fé e ciência natural porque não podem existir verdades duplas. Nenhuma verdade da fé faz 

concorrência com as verdades da ciência.  Só existe uma verdade, a qual dizem respeito tanto a 

fé como a razão cientifica”. Youcat 23 Essa afirmação já é uma grande luz para  abordarmos este 

tema. Mudando da contraposição para a valorização das duas como harmônicas e servindo uma 

à outra. Por isso o Concilio Vaticano I nos lembra que “Ainda que a fé esteja acima da razão, não 

poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre a uma e a outra, porquanto o mesmo Deus que 

revela os mistérios e infunde a fé dotou o espírito humano da luz da razão, e Deus não poderia 

negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade”. CV I DS 3017 

O catecismo jovem continua no número 23 especificando que “ A fé existe para 

conhecermos as coisas que, embora não possam ser abarcadas pela razão, existem, todavia, 

para além da razão e são reais. A fé lembra à ciência natural que esta não se deve colocar no 

lugar de Deus, mas servir à criação. A ciência natural tem de respeitar a dignidade humana, em 
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vez de atentar contra ela”. É claro que deve existir uma ampla reflexão e humildade da parte de 

quem sendo cientista, sente a grande tentação de considerar a obra absoluta ignorando seu 

Arquiteto.  

Entre Deus e ciência natural não encontramos qualquer contradição. Eles não se excluem como 

hoje alguns creem e temem, eles completam-se e implicam-se mutuamente. (Max Planck – 1858 

– 1947- fundador da teoria quântica) 

 

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

 

Adolescentes terão seu Jubileu no Ano Santo 

Amigos leitores, queremos neste mês divulgar os eventos que foram anunciados pela Cidade do 

Vaticano, motivado pelo jubileu do Ano Santo da Misericórdia. 

Os adolescentes viverão o seu próprio Jubileu no âmbito do Ano Santo da Misericórdia 

convocado pelo Papa Francisco a partir de 8 de dezembro de 2015, Festa da Imaculada 

Conceição até 20 de novembro de 2016, Solenidade de Cristo Rei. 

O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização informou que os adolescentes 

entre 13 e 16 anos celebrarão este evento em Roma nos dias 23 e 24 de abril, com a 

possibilidade de permanecerem em Roma até o dia 25. O encontro terá um caráter festivo, no 

estilo das Jornadas Mundiais da Juventude. 

O programa ainda não foi divulgado, mas o grupo de trabalho que organiza o evento realiza 

reuniões permanentes. Está prevista uma grande participação e, visto a faixa etária, a acolhida 

terá a marca das JMJ. Alguns momentos fortes deste Jubileu, além da Santa Missa dominical 

com o Santo Padre, terão a dimensão penitencial, com a passagem pela Porta Santa e a 

celebração do Sacramento da Reconciliação, além da dimensão da alegria, com uma grande 

festa. 

Outro momento interessante, como antecipado pelo dicastério, será a possibilidade para os 

grupos participantes de realizar um gesto concreto de Misericórdia, ainda a ser definido. Estão 

sendo preparadas também outras atividades, que possibilitarão aos grupos que permanecerem 

na Cidade Eterna a conhecer e viver a Roma Cristã. O programa completo será divulgado em 

breve. (JE) http://www.news.va/pt/news/adolescentes-terao-seu-jubileu-no-ano-santo 

http://www.news.va/pt/news/adolescentes-terao-seu-jubileu-no-ano-santo
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Entrevista 
 
 
 

 

Cl. Renan R. S. Santos e Ir. Victor V. Mariano. 
 
 

 

 Entrevistamos neste mês de Agosto, dedicado às vocações, o Irmão Moacyr Tomazini – Religioso 

da Congregação dos Servos da Caridade e Diretor do Educandário São Luis Gonzaga, localizado em Porto 

Alegre/RS. 

1. Irmão Moacyr, como está sendo esta nova fase da sua vida, atuando à frente do Educandário São 

Luis, nesta instituição tão importante para as famílias necessitadas, que confiam à Congregação os 

cuidados dos seus filhos?  

Após quarenta anos, convivendo com crianças e adolescentes, para mim este é mais um ano. No 

entanto, sou consciente da minha responsabilidade. Sei que muito depende de mim, como muito 

depende dos demais que atuam nesta casa. Como o Educandário tem uma equipe muito boa, 

bastante experiente, não estou encontrando dificuldade. Até o momento são apenas cinco meses 

morando e atuando nesta casa e, a minha preocupação foi mais observar, do que fazer, mas estou 

vendo com bons olhos o trabalho realizado. Melhorar é tarefa de todos os dias, portanto acho que 

não podemos nos acomodar. 

 

2. Neste ano dedicado à Vida Religiosa, em que você completou quarenta anos de Consagração, nos 

fale de um momento no qual pôde perceber a presença de Jesus na sua missão. 

Comecei a ver a presença de Cristo, antes de ser religioso. Me atraiu a alegria de outros irmãos 

levando uma vida simples dedicada e alegre. Na minha vida tive vários exemplos da presença de 

Cristo, vendo crianças que não tinham ninguém por elas e que encontravam um conforto nas casas 

guanellianas. Hoje tenho o prazer de ter vários ex-alunos que estão bem colocados na vida e, que são 

muito gratos à Congregação e são cristãos. 

 

3. O que é ser um Irmão Guanelliano? Deixe-nos uma mensagem para aqueles que querem abraçar a 

vocação de Irmão.  

Ser irmão, para mim, é ser uma pessoa simples que procura ser exemplo para as demais pessoas. 

Pessoa que leva Jesus no dia a dia com sua dedicação, paciência e amor. E aos que querem ser irmão, 

digo que vale a pena, mas é preciso amor, dedicação e com seu trabalho demonstrar que este mundo 

tem jeito sim, basta acreditar. Em 2015, são quarenta anos de vida religiosa e fazem trinta e oito anos 

que decidi ser irmão, não me arrependo, e quero viver os demais anos que o Senhor me conceder, 

sendo irmão, pois me considero pessoa realizada. 
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Pensamento Filosófico 
   Cl. Edelberto Garcete Ramos 

 Criação ou Evolução? 

Queridos leitores de nosso informativo, nesta edição apresentamos a questão misteriosa da criação ou 

evolução do homem.  O homem sempre está inquieto e busca uma resposta à pergunta originaria: de onde 

vem tudo e para onde vai? Qual é a origem do homem e o sentido da sua existência na terra? 

 Atualmente, muitas pessoas procuram respostas a essas interrogações nas ciências da natureza. Essas, 

sabem dizer-nos muitas coisas sobre a origem e idade do mundo, sobre o cosmo, seus milagres e enigmas. 

Percebemos a importância da ciência para a humanidade, mas, apesar de resultados admiráveis, não indagam 

sobre a origem última do sentido da realidade e daprópria vida. 

No século XIX, Charles Darwin (1809-1882) formulou as hipóteses de que diferentes espécies de 

seres vivos não teriam sido criadas diretamente por Deus, mas seria resultado de uma longa evolução, 

inserindo o próprio homem nesse processo evolutivo. 

A Bíblia fala, nas primeiras páginas, dentro de uma determinada visão do mundo, da criação que 

começa com a solenes palavras: “No princípio Deus criou o céu e a terra”. Algumas concepções cientificas, 

partem da hipótese de que todo o mundo material se desenvolveu no caminho da evolução para as formas de 

ser e da vida, até chegar ao homem como meta evolução. Segundo tais hipótese, o mundo (Big Bang) teria 

uma história de cerca de 14 bilhões de anos, e a nossa Terra teria aparecido há aproximadamente 5 bilhões 

de anos em nosso sistema solar. A primeira vida no planeta teria surgido há 4 bilhões de anos. Então surge 

a pergunta: como se relaciona tal hipótese da teoria evolutiva, formulada pela ciência, com a afirmação da 

revelação de que Deus é o criador de todas as coisas? 

Encontramos no catecismo da Igreja Católica no número 238, que mantem um certo equilíbrio sobre 

as indagações das descobertas cientificas afirmando:“A questão das origens do mundo e do homem é objeto 

de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e 

as dimensões do cosmo, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos 

convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render- lhe graças por todas as suas obras, pela 

inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes últimos podem 
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dizer: "Ele me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a 

atividade dos elementos... pois a Sabedoria, artífice do mundo, me ensinou" (Sb 7,17.22[a28] ). 

Neste caso, o primeiro católico de projeção universal no campo da ciência a assumir uma posição 

totalmente positiva em relação á teoria evolucionista foi o discutido jesuíta francês Pierre Teilhard de 

Chardin (1881-1955). Teilhard deu uma nova perspectiva a teoria evolucionista que se resume assim: O 

evolucionismo de Teilhard é universal. Realiza-se simultaneamente no plano biológico e psíquico, segundo 

a lei da paralelidade  “complexidade-conciencia”. Segundo essa lei, formulada por Teilhard, o mundo 

atual é nada mais que o resultado de um movimento contínuo descontinuado da não-vida (cosmogenese) á 

vida (biogênese) e da vida á auto-reflexão do homem (antropogênese). A originalidade de Teilhard é: a 

evolução prossegue. O evolucionismo, como Teilhard o concebe, é progressivo e orientado. Distingue-se 

pois, das teorias retro-evolutivas. Tem uma meta a alcançar: Ômega (Cristo). 

Portanto, o homem alcançou uma concepção de mundo dinâmica, como no caso do evolucionismo, o 

qual não resolveu todos os problemas, nem fez o homem mais religioso ou menos crente. O homem tem o 

sagrado dever por assim dizer de estudar o mundo, por ordem do proprio Deus “dominai a terra” (Gn 1,28). 

Contudo não se trata de escolher entre criação ou evolução, mas tratar de determinar seu mutuo 

relacionamento. Como ja sabemos a intenção da Biblia não é ensinar ciencia, nem quer mostrar de manera 

empirica  como se originaram o mundo e o homem. Quer ensinar, antes de tudo, que Deus é criador do 

mundo e  sua salvação. ZILLES, Urbano, Criação ou Evolução, 2ed, Porto Alegre:EDIPUCRS,1995. 31 p.(Coleção:Debates-1). 
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Agenda/Notícias/Eventos 

Cl. Luis Ernesto Ovelar e Cl. Ricardo Hüning 

SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO DOS SERVOS DA CARIDADE 

 

Dias 8 a 15- Semana da Família. Na Paróquia Santuário N. S. do Trabalho haverá a semana da família com 

celebrações especiais refletindo sobre a família. 

Dias 12 a 15- Relíquias do Fundador. Nestes dias estarão peregrinando em nossa comunidade as relíquias de 

São Luis Guanella. 

Dia 13- Retiro. Os religiosos do seminário realizarão seu retiro mensal, aprofundando temas propostos. 

Dias 15 a 16 - Encontro formativo. Os junioristas dos Servos da Caridade e das Filhas de Santa Maria da 

Providência terão dois dias de estudos, aprofundando temas sobre a vida religiosa consagrada. 

Dia 17- Confraternização. Os religiosos de Porto Alegre realizam um dia de lazer e entretenimento. 

Dia 23 -Almoço Vocacional. Neste domingo a paróquia organiza um almoço em beneficio do seminário. 

 
 

 

 

 

 

 


