Evento marca 10 anos da morte do Servo de Deus Guido Schäffer
No dia 1º de maio vão se completar dez anos da páscoa definitiva do Servo de Deus Guido Schäffer.
Para homenagear o médico, seminarista e surfista carioca, que está em processo de beatificação e
canonização, será realizado, na data, o "D.I.A. na Praia 2019", no posto 11 do Recreio, na Zona
Oeste do Rio, trecho batizado agora de Praia do Guido. Esta será a quarta edição do evento campal,
organizado pela Associação Cultural Guido Schaffer.

A sigla “D.I.A.”, surge da expressão em latim Duc In Altum, que significa “buscando águas
profundas”. A abertura do evento será às 8h, com a bênção das pranchas pelo Delegado
Arquiepiscopal para a Causa dos Santos, Dom Roberto Lopes. O objetivo do DIA é ser um grande
evento de evangelização. Durante a manhã, haverá também Terço do Guido, Adoração, Santa
Missa, show e confissões (confira programação completa em anexo).

Para esta edição também há uma novidade: o replantio da vegetação próxima à Praia do Guido, com
apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Instituto-e. No local, será feita a recuperação
da restinga das dunas.
"O evento é destinado a todas as pessoas que querem experimentar o amor de Deus, jovens de todas
as idades, desde crianças até pessoas de mais idade. Esse é um evento que, de fato, mobiliza a
Associação Guido Schäffer toda porque o trabalho é bem grande. A logística é construída a partir
da mobilização de todos os membros da associação, de acordo com seu expertise. Há pessoas
envolvidas na Comunicação, tem outras que se envolvem na preparação do evento, na montagem,
outras na Liturgia, algumas nas vendas e assim por diante", declarou um dos organizadores do
evento, Eduardo Martins.

O tema do evento deste ano é uma das frases favoritas do Servo de Deus Guido Schaffer: "Estreita é
a porta e apertado é o caminho que leva ao Reino dos Céus. Muitos tentarão e poucos conseguirão”.

SERVIÇO:
D.I.A. na Praia 2019 - 10 anos da morte do Servo de Deus Guido Schäffer
Data: 1º de maio
Horário: A partir das 8h
Local: Praia do Guido - Posto 11 do Recreio

