Evento na praia marca os oito anos da páscoa do Servo de
Deus Guido Schäffer
No dia 1º de maio, vão se completar oito anos da morte do Servo de Deus Guido Schäffer. Para
homenagear o médico e surfista carioca, que está em processo de beatificação e canonização,
será realizado, na data, o evento campal D.I.A. na Praia 2017, no posto 11 da Praia do Recreio
dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.
A sigla do evento, “D.I.A.”, surge da expressão em latim Duc In Altum, que significa “buscando
águas profundas”. A abertura será às 8h, com bênção do arcebispo do Rio, Cardeal Orani João
Tempesta. Em seguida, começa a Adoração ao Santíssimo Sacramento, momento em que Guido
sempre entregava as graças e pedidos a Deus. Às 10h, será realizada a Santa Missa, com a
presença dos padres amigos do jovem. Logo após, as crianças poderão praticar o surfe,
orientadas por uma escola que ensina a prática esportiva aos pequenos.
No fim do evento, será formada uma roda de oração no mar e um surfe comemorativo vai
lembrar as últimas ondas que Guido “dropou” antes de partir para junto de Deus.
No local, também haverá o Espaço Guido Schäffer, um lounge com a exposição sobre a vida do
Servo de Deus.
O jovem tinha como virtudes a caridade e o carinho com os mais necessitados. Por isso, neste
ano, será feita a arrecadação de alimentos não perecíveis para a Casa do Padre, instituição que
acolhe os sacerdotes idosos da Arquidiocese do Rio.
Na data, 1º de maio, também se comemora o Dia do Trabalho. A celebração vai lembrar a
dedicação de Guido às funções que desempenhou com dedicação em vida: a Medicina e a
preparação para o sacerdócio. É também o primeiro dia do mês de Nossa Senhora, de quem o
jovem era extremamente devoto.
Segundo a mãe de Guido, Maria Nazareth Schäffer, o evento será um momento de
evangelização para quem lá estiver. “Como pede o Papa Francisco, é sair e ir ao encontro do

outro, exatamente o que Guido gostava de fazer. Muitas vezes, evangelizou na praia, entre uma
onda e outra. O mar era para ele um local de encontro também com Deus”, disse.

SERVIÇO:
D.I.A. na Praia – D.I.A. na Praia 2017 - Evento pelos 8 anos da morte do Servo de Deus Guido
Schäffer, que está em processo de beatificação e canonização
Data: 1º de maio, a partir das 8h
Local: Posto 11 da Praia do Recreio dos Bandeirantes

