
Oração
 

Amado Deus e Senhor que, através da vida
do vosso servo Guido Schäffer,

nos ensinastes, com seu exemplo e ardor missionário,
a lançar-nos mar a dentro no caminho da fé,

concedei-nos por seu testemunho de jovem, médico, 
seminarista e surfi sta, anunciar com renovado ardor 
vossa Palavra e alcançar por sua intercessão a graça 

que vos pedimos (pedir a graça) a fi m de que tenhamos, 
um dia, a alegria de vê-lo elevado à glória dos altares. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. 

Virgem Maria, Mãe do Amor Formoso, rogai por nós. 

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória.

Com a aprovação eclesiástica da Arquidiocese
de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Servo de Deus
Guido Schäffer



Para comunicar graças:
Por email: guido@arquidiocese.org.br

Por correios ou no local: Rua Benjamin Constant,
23, sala 302, Glória, 20241-150. Rio de Janeiro, RJ. 

Por tel.: (21) 2292-3132, ramais 368 ou 307.

www.guidoschaffer.com.br

Facebook/Guido Vidal França Schaffer

Servo de Deus Guido Schäffer

Breve histórico

O Servo de Deus Guido Schäffer nasceu em 22/05/1974,

em Volta Redonda, RJ.

Em 1998, formou-se em Medicina.

Em 1999, iniciou a residência médica na Santa Casa

de Misericórdia e o atendimento médico à população

de rua com as Missionárias da Caridade.

Em 2001, passou a integrar o corpo clínico da Santa

Casa e a atuar na Pastoral da Saúde.

Inclinado ao sacerdócio, iniciou os estudos preparatórios 

no Mosteiro de São Bento em 2002 e ingressou

no Seminário São José em 2008.

O seu amor à Eucaristia, a sua vida de profunda oração, 

a sua entrega abnegada aos pobres e doentes, a sua 

dedicação missionária e a sua humildade em esperar

o momento de receber o Sacramento da Ordem,

que fortemente desejava, são traços que compõem

o retrato de sua alma.

Em 01/05/2009, ele faleceu, vítima de afogamento, 

enquanto surfava, na praia do Recreio dos Bandeirantes, RJ.


