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O mês de setembro, na vida da Igre-
ja, é particularmente dedicado à Sa-
grada Escritura. É o tradicional mês
da Bíblia. Para refletir sobre algu-
mas passagens onde os escritos sa-
grados "falam" sobre si mesmos:
“Toda Escritura é inspirada por
Deus, e útil para ensinar, para re-

preender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfei-
to, capacitado para toda boa obra” (2ª Tm 3, 16-17). “A Palavra de Deus é viva e eficaz (Hb
4, 12), poderosa para edificar e repartir a herança entre os santificados” (At 20, 32; 1ª Ts 2,
13). A Dei Verbum afirma: ‘A Palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de todo
o que crê (Rm 1,16), é apresentada e manifesta o seu vigor de modo eminente nos escritos do
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Novo Testamento’ (DV
17). Com referência à
necessidade do apro-
fundamento dos estu-
dos da Sagrada Escri-
tura a Dei Verbum
atesta: ‘A Esposa do
Verbo Encarnado, a
Igreja, instruída pelo
Espírito Santo, se es-
força para conseguir
cada dia uma compre-
ensão mais profunda
da Sagrada Escritura,
a fim de nutrir seus fi-
lhos com os ensina-
ensinamentos divinos’ (DV 23). Este mesmo número da Dei Verbum continua dizendo que nós
como ‘ministros da Divina Palavra possamos frutuosamente fornecer ao Povo de Deus o
alimento das Escrituras que ilumina a mente, fortalece as vontades e inflama os corações
dos homens para o amor de Deus’ (cf. DV 23).

O que a Dei Verbum diz para nós religiosos? ‘O Concílio exorta igualmente, com ardor
e insistência, a todos os fiéis cristãos, especialmente aos Religiosos, a que, pela frequente
leitura das divinas Escrituras, alcancem esse bem supremo: o conhecimento de Jesus Cristo
(Fl 3, 8). Porquanto “ignorar as Escrituras é ignorar Cristo’” (DV 25 e citação: S. Jerônimo.
Comm. in Is.).

Quando, em 1989, tive a graça de visitar a Casa Paroquial de Savogno, onde São Luís
Guanella foi pastor de almas de 1867 a 1875, encontrei a Bíblia, em Latim, que o Santo
Fundador lia. Desde o Gênesis até o Apocalipse, havia várias anotações à margem das pá-
ginas; prova que Ele lia, estudava e meditava assiduamente a Sagrada Escritura. Por isso,
com autoridade, ele faz algumas afirmações a respeito dos escritos sagrados.

Só para lembrar a importância da meditação diária da Palavra de Deus na nossa vida
de consagrados, cito alguns números da nossa Constituição: “Verdadeira comida que nos
sustenta no caminho é toda palavra que sai da boca de Deus (...). Nos Livros Sagrados, o Pai
vem com amabilidade ao encontro dos seus filhos para se entreter de coração a coração com
eles: a sua Palavra nos convoca, comunica-nos a sublime ciência de Jesus Cristo e constitui-
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nos estímulo para a nossa ação. À mesa deste Pão
da alma regeneramos a nossa vida e recebemos
luz para reconhecer nos acontecimentos, as inten-
ções da Providência. A Palavra de Deus permane-
cerá, entre nós, abundantemente; à sua religiosa
escuta, cada um una seu empenho assíduo para
guardá-la no coração e anunciá-la fielmente”
(Const. n0. 31).
Referente a este número, exorto aos Superiores de
comunidade que ‘tenham grande estima pela Pa-

lavra de Deus, que é fonte primária de oração e de progresso espiritual, aprofundando-a e
interpretando-a à luz do magistério da Igreja’ (c. 663,3). “Os superiores utilizem-na com
frequência para alimentar a comunidade” (c. 619), (cf. R. 28).

Capítulo Geral a respeito da Leitura Orante, o que nos diz?
“O XIX Capítulo Geral, consciente que ‘para apresentar à humanidade de hoje o seu

autêntico rosto, a Igreja precisa de comunidades fraternas, as quais, com a sua própria
existência constituem uma contribuição à Nova Evangelização’, acolhendo o convite do Papa:
‘na vida de cada consagrado a Lectio Divina deve ocupar um lugar central logo após a
Liturgia da Horas e a Liturgia Eucarística’” (VC 45) (cf. XIX Cap. Geral, moção 1).

Conscientes desta responsabilidade, nosso Conselho Provincial, doou em 2013, para
cada coirmão, uma Bíblia, que tem um e esquema de Leitura Orante, para cada livro. Mas,
também, as comunidades, livremente, podem utilizar outros métodos. O importante é assu-
mirmos com seriedade o que o nosso Capítulo Geral nos pediu a este respeito.

Por isso, exorto a todos e desejo ardentemente que as comunidades, que porventura
não estejam fazendo, retomem a prática de, pelo menos semanalmente, realizar a leitura
orante da Bíblia, porque “para a oração mental, que deve ser um momento importante, o
Fundador considerava forma indispensável da nossa piedade e garantia de perseverança,
deve-se dedicar cada dia, ao menos meia hora (...) dando primazia à Sagrada Escritura” (cf.
Const. nº 34).

Que a Virgem Maria, que gerou no Seu ventre puríssimo o Verbo Eterno do Pai, Cabeça
da Igreja, continue gerando Jesus em nós, que somos o Corpo de Cristo.

Fraterno abraço!

Porto Alegre/RS, 01 de setembro de 2015.
Provincial

Pe. Mauro Vogt - SdC
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Data Nome Ano
19 Pe. Hélio da Costa Ferreira 2009

II- Aniversário de Ordenação Sacerdotal

Data Nome Ano
12 Pe. Angelo Moroni 1945

IV- Aniversário de Profissão Religiosa

Setembro

Data Nome Ano

03 Pe. Adelmo Luiz Maldaner 1956

III- Aniversariantes

25 Pe. Angelo Moroni 1924

12 Clérigo Arturo Aquino Márquez 1990

12 e 13 Segundo Encontro do JUNINTER.Monte Alverne - São Leopoldo/RS

12 Celebração dos 70 Anos de Vida Religiosa
do Pe. Angelo Moroni.
- Às 18h Santa Missa presidida pelo Cardeal
  Dom Odilo Pedro Scherer.
- Às 20h jantar comemorativo no Salão
  NZ Eventos.

Recanto Nossa Senhora de
Lourdes - São Paulo/SP

13, às 18h Cerimônia de posse do Pe. Odacir Lazaretti
como Pároco.

Paróquia Santa Cruz - São Paulo/SP

V- Agenda da Província

11, das 9h
às 12h

Reunião da Equipe Administrativa da Província.Sede Provincial - Porto Alegre/RS

08, às 14h Reunião com a Secretária de Educação do município,
com a presença do Pe. Mauro Vogt e do Pe. Edenilso
de Costa.

Santa Maria/RS
07 Proclamação da Independência.Brasil

Data Local Compromisso



C
on

fi
an

ça
 n

a 
P

ro
vi

dê
nc

ia
C

om
pe

tê
nc

ia
Tr

an
sp

ar
ên

ci
a

E
sp

ír
it

o 
de

 F
am

íli
a Inovação C

riativa
V

alorização Integral do S
er H

um
ano

C
aridade S

olidária“Educar e evangelizar,
preferencialmente, os mais necessitados

no corpo e/ou no espírito, com a
pedagogia do amor, sendo sinal visível

da ternura de Deus”

“Ser Província de uma profunda
espiritualidade, auto-sustentável, com os

membros e parceiros motivados, se
sentindo família, promovendo a vida em

plenitude, animados pelo carisma”

MISSÃO VISÃO

5Setembro de 2015 - Ano XVIII - Número 184

Província Santa Cruz A Caminho

Data Local Compromisso

24 Encontro Pedagógico Guanelliano - região sudeste e
centro-oeste.

São Paulo/SP

24 a 27 Estágio vocacional.São Paulo/SP

23, das 9h
às 12h

Reunião da Equipe Administrativa da Província.Sede Provincial - Porto Alegre/RS

15, às 15h Reunião extra ordinária do Conselho Provincial.Sede Provincial - Porto Alegre/RS

16, às
14h30min.

Reunião da equipe do CEBEG.Sede Provincial - Porto Alegre/RS

18 e 19 Reunião com as Diretoras Pedagógicas das Escolas
Particulares mantidas pela Associação Servos da
Caridade (ASC).

Sede Provincial - Porto Alegre/RS

27 Celebração do Aniversário do Pe. Ângelo
Moroni - 91 anos de idade.

Recanto Nossa Senhora de
Lourdes São Paulo/SP

29 a 04 de
outubro

Visita do Provincial à Comunidade Religiosa.Água Boa e Canarana/MT
27 Encontro de ex-alunos.Pão dos Pobres - Santa Maria/RS

VI- Notícias & Comunicações

Educação

No ano de 2015, dentro das
comemorações do Centenário
da Morte de São Luís Guanella,
o tema escolhido para os En-
contros Pedagógicos Guanelli-
anos foi "A Identidade Gua-
nelliana na Cultura Vocacio-
nal"; entendemos que este
tema cultural e vocacional jun-
to a Religiosos, Religiosas, lei-
gas e leigos guanellianos é im-
portante para revitalizar e im-
pulsionar o projeto pessoal de
vida e missão a que cada pes-
soa se propõe, com seus desa-

Patronato Santo Antônio
sediou a última edição do
ano na região sul

Encontro Pedagógico
Guanelliano
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fios ao longo do caminho dentro dessa Obra de
caridade. Para o estudo dessa temática temos
de ter presente que São Luís Guanella, um dos
grandes Santos da caridade, foi um homem, um
sacerdote, um Religioso, um educador possui-
dor de um coração grande, repleto de amor por
Cristo e pelo próximo. Para realizar as Obras
que fez devia ser e o era de fato "Um homem
de Deus", um imitador de Jesus, um bom sama-
ritano, um educador apaixonado pela promoção
da juventude.

São Luís Guanella afirmava: "Não há obra
mais difícil, mais completa e sublime que a edu-
cação de um ser humano". Dentro dessa pers-
pectiva os estudos dos Encontros Pedagógicos
Guanellianos tiveram como base o Livro "São
Luís Guanella - Pai dos Pobres", de autoria
de Mário Sgarbossa, que traça a trajetória de
vida e de trabalho desse Santo da caridade,
além dos estudos desenvolvidos pelo Ir. Arilson
Bordignon referente ao perfil do educador gua-
nelliano. Estamos falando de um educador que
tenha fé na dignidade da pessoa humana e na
sua educabilidade, vocação e missão, simplici-
dade e sensibilidade, dedicação e compromisso
com o crescimento dos jovens.

Nas diferentes Casas guanellianas do sul

Santa Missa celebrada na capela do Patronato
marcou o início do Encontro Pedagógico

onde os encontros foram realizados - Capão da
Canoa, Santa Maria, Porto Alegre e Carazinho -
os educadores guanellianos puderam mostrar as
suas práticas educativas retratando de dife-
rentes formas a identidade do educador guanel-
liano, e a sua missão de educar e atender com
solicitude e amabilidade a quem nos foi confia-
do. Os Encontros Pedagógicos Guanellianos ti-
veram sua finalização no Patronato Santo An-

Educadores participaram da Celebração
Eucarística, juntamente com os Religiosos

Educadores fizeram apresentações criativas
em torno da temática apresentada e

trabalhada em grupos
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tônio, em Carazinho/RS, no dia 22 de agosto
deste ano. Neste encontro o Ir. Arilson Bordignon
proferiu a palestra sobre as Qualidades do Ope-
rador Guanelliano, um educador que acredita
no crescimento dos jovens através dos cami-
nhos de uma educação que tenha como base o
amor. Também salientou a importância de de-
senvolvermos os talentos de cada educando e
a vocação de cada educador dentro dessa Obra
de caridade. Sabemos que educar hoje exige
novas posturas diante dessa nova sociedade
marcada pelo consumismo, o individualismo e o
superficial. É nesse horizonte que devemos apre-
sentar aos jovens educandos guanellianos os

valores do Evangelho e os ensinamentos de Je-
sus e São Luís Guanella, esse Santo da carida-
de que foi próximo das pessoas, amoroso e ale-
gre e que apresentou uma proposta desafiado-
ra de educar pelas vias do coração.

Agradecemos a todos os Religiosos, Reli-
giosas e educadores guanellianos engajados na
missão de evangelizar e educar os jovens, a
serem protagonistas de projetos de vida au-
tênticos e evangélicos, saindo de si, a serviço
de todos.

*Texto: Prof. Angela Rimolo Rizzo - Diretora Pedagógica
da Escola São Luís Guanella, em Porto Alegre/RS, e
Coordenadora da Equipe Pedagógica Sul.

Formação inicial

Recuperar Jesus Cristo
"O menino ficou em Jerusalém. O procuraram. Como não encontraram,

voltaram para Jerusalém"

Pe. Alírio apresentou de modo dinâmico e
envolvente o tema, provocando reflexão nos

jovens formandos

A preocupação de Maria e de José pela
perda de Jesus é hoje, também a nossa preo-
cupação como pessoas Consagradas. Esta fra-
se resume a palestra proferida pelo Pe. Alírio J.
Anghebem (SdC) aos Junioristas dos Servos da
Caridade e das Filhas de Santa Maria da Provi-
dência, durante o encontro formativo realizado
nos dias 15 e 16 de agosto, na sede da Pro-
víncia Santa Cruz, em Porto Alegre/RS.

Durante os dois dias de encontro Pe. Alírio
enfatizou que a Vida Religiosa Consagrada vive
hoje uma experiência semelhante àquela que
viveram Maria e José. A exemplo deles, também
nós Religiosos e Religiosas "peregrinamos com o
Menino a Jerusalém"; caminhamos muitas horas
e muitos dias; fizemos muitos esforços heroicos;
tentamos colocar toda a nossa atenção nas
coisas de Deus; como bons "israelitas" cumpri-
mos fielmente as nossas obrigações com o Tem-
plo.

Mas no caminho de volta - quando menos es-
perávamos - ficamos desconcertados por uma
descoberta inesperada: Jesus não estava conos-
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co. Temos a sensação de que perdemos Jesus.
Esta sensação, conforme explicou o assessor,
se dá das seguintes maneiras: acreditávamos
que Ele ia à nossa frente, que seguíamos seus
passos; acreditávamos que Ele caminhava ao
nosso lado; pensávamos que Ele caminhava um
pouco mais atrás. Diante destas três maneiras
de encarar a presença de Cristo na própria vida,
alguns dos nossos companheiros de caminhada
decidiram seguir o caminho, como se nada ti-
vesse acontecido. Avançaram um pouco mais,
mas logo foi impossível continuar caminhando
sem Ele.

Outros continuaram sentados, acomoda-
dos e assim ainda estão, pois que sentido tem
continuar caminhando sem Ele? Outros, ainda,
superada a surpresa inicial, decidiram ir por ou-
tros caminhos e optaram por realizar as suas
vidas com novos horizontes onde Ele estivera,
ou não.

Por fim, uns poucos, depois de pensar bas-
tante e assumindo a teimosia ou o fracasso,
retomam o caminho para Jerusalém, com um
questionamento: Ele estaria ali? Talvez deverí-
amos ter ficado no Templo, pelo menos. Muitas
outras perguntas são feitas pelos Religiosos e

Jovens Irmãs das Filhas de Santa Maria da
Providência também participaram do

encontro formativo

Clérigos estudantes de Filosofia dos Servos da
Caridade acompanharam atentamente a

explanação do assessor

Religiosas, numa tentativa de entender o que
aconteceu, como por exemplo: como perdemos
o "tesouro" que mais queríamos? Não seria me-
lhor ter ficado tranquilos em Nazaré? Quem nos
ordenou esta aventura na qual correríamos este
risco? Que sentido poderemos dar a este cami-
nho realizado com ilusão e esforço, se agora é
necessário refazê-lo?

Todas estas e outras perguntas escon-
dem, na verdade, um certo sentimento de cul-
pa, que se expressa noutro questionamento:
será fácil perdoar-nos este descuido?

Oração pelas Vocações

Senhor da messe e pastor do rebanho,
faz ressoar em nossos ouvidos

o teu forte e suave convite:
"Vem e segue-me"!

Derrama sobre nós o teu Espírito,
que Ele nos dê sabedoria

para ver o caminho e generosidade
para seguir a tua voz.
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Como perdemos Jesus de vista?
A Vida Religiosa encontra-se hoje numa encruzilhada histórica

iante de tantos questionamentos sobre a vida vivida e a existência empenhada na
vocação escolhida, em todas as partes se buscou fazer diagnósticos da crise que se
enfrenta. Em busca de respostas, investigou-se vários aspectos da vida de Cristo, a fim
de aprofundar, discernir e buscar as razões que permitem encontrar a solução mais
adequada.

Neste sentido, Pe. Alírio enfatizou algumas iniciativas: apelou-se para a conversão, como se
a causa estivesse na falta de fervor; revisaram-se as Obras e projetos pastorais; olhou-se para
fora, tentando uma "mudança de hábito", na perspectiva de uma adaptação que "modernizasse"
nosso estilo de vida e nossa resposta; olhou-se para trás, com o objetivo de buscar inspiração
nas origens da Igreja e dos próprios Institutos; tentou-se reler o próprio Carisma desde as pers-
pectivas teológicas mais profundas; culpou-se a cultura, o mundo moderno, os jovens avançados,
os velhos retrógrados, os imprudentes, os acomodados, as famílias e o crescimento demográfico.
Depois de todas estas análises constatou-se que muitos Religiosos e Religiosas não demonstram
viver felizes e entusiasmados; a oração, os retiros espirituais e a própria Eucaristia não conferem
nenhum brilho à vida; os números são assustadores, pois se continuarmos assim em um breve

Depois de três
dias, seus pais
o encontraram

no templo,
entre os
mestres,

ouvindo-os
e fazendo-lhes

perguntas

D
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espaço de tempo a Institui-
ção vai decretar falência, uma
vez que não se pode supor-
tar "sem fundos" durante mui-
tos anos; o "produto" que
nós  oferecemos não desper-
ta muito interesse no atual
"mercado".
Entretanto, é preciso anali-
sar que em alguns países (ge-
ralmente os mais pobres e
com alta taxa de natalidade),
as vocações se multiplicam.
"Há jovens inquietos, leigos
comprometidos e há sede de
Deus em muitos corações",
salientou o assessor. "O fe-
nômeno religioso parece mais
vivo do que nunca, as seitas
captam adeptos, os prega-
dores oferecem curas, lotam
estádios, os livros e técnicas de autoajuda geram seguidores", completou Pe. Anghebem.

CONSTATAÇÃO: há jovens inquietos, leigos comprometidos e há
sede de Deus em muitos corações. O fenômeno religioso parece

mais vivo do que nunca

Como encontrar
Jesus?

Todos os grandes homens e mulheres de Deus
foram pessoas que dedicaram muito tempo

para estar com o Senhor

SEM COMPREENDER:
“Filho, por que agiste assim conosco?”

Diante da problemática apresentada, Pe. Alírio
apresentou algumas possíveis soluções para a crise
diante da constatação de que perdemos Jesus
Cristo. Conforme o assessor, podemos encontrar
Jesus Cristo seguindo o seguinte itinerário:
1. "Não sabíeis que devo me ocupar das coi-
sas do meu Pai?" (Lc 2, 49)
Devemos diminuir o ritmo frenético das nossas ati-
vidades e dedicar mais tempo a Deus, ao cultivo
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do nosso relacionamento com Ele, que se dá
através da oração, da meditação, da leitura de
sua Palavra, das pessoas, dos acontecimentos,
dos relacionamentos comunitários, do próprio
serviço apostólico. A verdade é que o Senhor
deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, e
para isso precisamos cultivar um relacionamen-
to mais profundo com Ele.

2. "Eles não compreenderam o que o meni-
no acabava de lhes dizer" (Lc 2, 50)
Outro ponto importante é compreender o "novo"
que acontece diante dos nossos próprios olhos,
ou seja, o próprio Cristo é a novidade que nos
supera. Na Vida Religiosa tivemos muitas res-
postas, anos de experiência, de santidade, de
sabedoria religiosa acumulada. Mas agora tudo
isso parece que não é suficiente e nem convin-
cente.

3. "Jesus então voltou com eles a Nazaré e
era-lhes submisso" (Lc 2, 51)
Trata-se de sermos como crianças, isto é, des-
pojar-se do saber tradicional, experimentar a
fraqueza, passar pela nudez, a impotência, o
silêncio, e começar novamente a balbuciar. Esta
nova postura pessoal se faz necessária porque
as culturas evoluíram muito rapidamente e exi-
gem uma constante readaptação. Por isso, uma
das imagens mais ricas para descobrir o que se
supõe como processo de "inculturação" é a ima-
gem da criança.

4. "Nazaré"
Exatamente lá, de onde dificilmente poderia surgir
alguma coisa boa, pois era uma terra marginali-
zada, uma região quase dos pagãos e estran-
geiros. Foi em Nazaré que Jesus se fez homem
no sentido mais completo da palavra, vivendo
um cotidiano simples e muitas vezes rotineiro.
Depois de recuperar Jesus a vida de Maria e
José nunca mais foi a mesma, porque eles to-
maram consciência de que Jesus não lhes per-
tencia, mas Ele é de todos.
A Vida Consagrada, se quiser subsistir como
escola de discipulado de Jesus, deverá recupe-
rar Jesus de "um modo novo". Significa aceitar,
a exemplo de Maria e José, que Jesus é de to-
dos: dos leigos, de toda a Igreja; não podemos
e não devemos monopolizar a pessoa de Cristo,
porque não somos os únicos que o imitamos e o
seguimos mais de perto.

Para recuperar Jesus Cristo, portanto, precisa-
mos de uma nova experiência dele, uma certa
experiência original e originária. Na prática, hoje
os Institutos precisam articular uma nova e co-
letiva (compartilhada) experiência de Cristo. Mas
como articular, expressar essa experiência, quan-
do a experiência real que temos é de ausência
(incredulidade)? Na tentativa de nos ajudar a
responder a este questionamento, Pe. Alírio deu
algumas sugestões que podem ajudar.

Pistas ou sugestões
Talvez devamos ser testemunhas mais da sede de Deus do que saciar-se de Deus, numa

atitude de busca, e não como aquele que goza da claridade do dia

Eis algumas pistas que podem ajudar a viver esta nova experiência de Jesus, uma experiência
original ou originária:
a) Experiência de ausência de Deus - a sociedade moderna ou secular está vivendo um proces-
so intenso de incredulidade. Podemos viver esta sede de Deus e ajudá-la a encontrar a "fonte";
b) Cântico dos cânticos - revela que é possível uma presença/ausência de Deus (o amado). O
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desejo e o amor mobilizam a busca. Podemos parti-
lhar esta busca e experimentar que não podemos
"possuir" o Senhor como se fosse um objeto, mas
trata-se de uma relação pessoal;
c) Exílio - é um tempo de purificação; voltar a
Nazaré tem a ver com isso: aceitar um novo pro-
cesso de iniciação, de renascimento, deixar de ser
eficaz, sofrer o anonimato, perder o poder. Para
isso é necessário uma espiritualidade do exílio, que
por sua vez, deve considerar alguns traços impor-
tantes, tais como: aprender a valorizar e cuidar da
vida, perseverar e alimentar a esperança.

Finalizando sua explanação aos Junioristas guanel-
lianos, Pe. Alírio enfatizou a importância de, a exemplo
de Maria, guardar fielmente no coração todas estas
coisas. "Guardar no coração para poder expressar
um modo novo quando chegar o tempo oportuno",
salientou. E completou: "guardar no coração não é
viver de lembranças, das velhas glórias do passa-
do. Nos sentimos depositários de valiosas semen-
tes, de germes de vida e como sábios semeadores
devemos fazer o nosso trabalho, aceitando que nem
tudo depende de nós; não somos donos da nature-
za, nem das chuvas, nem impomos o ritmo das es-
tações."
Como tema de casa, Pe. Alírio deixou aos jovens
vocacionados das duas Congregações Guanellianas
algumas perguntas, que foram debatidas e refleti-
das em grupo e apresentadas em plenário.

(1) O que precisamos recuperar em nível pessoal, comunitário e provincial?
(2) Como está a unidade em nível pessoal, comunitário, provincial e congregacional?
(3) Quais problemas dificultam a unidade em nível pessoal (com Cristo), comunitário (com
os coirmãos) e provincial (com os Superiores)?

A EXEMPLO DE MARIA: guardar no
coração para poder expressar um modo
novo quando chegar o tempo oportuno

*Texto: Ir. Arilson Bordignon - Jornalista responsável pelo CECOP (Centro de Comunicação da Província).

“Não se trata apenas de saber o que Deus quer de cada um de nós nas várias
situações da vida. O indivíduo deve fazer o que Deus quer”

São João Paulo II

“Todo tempo é tempo de acreditar que as pessoas vão se renovar”
São João Paulo II
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Cooperadores Guanellianos - região sul

Cooperadores Guanellianos participam
da XIX Assembleia

Evento foi realizado nas dependências do Instituto Divina Providência e reuniu
cerca de 120 Cooperadores e Aspirantes

"São Luís Guanella: uma vida com sentido".
Este foi o tema da XIX Assembleia dos Coope-
radores Guanellianos pertencentes à Província
Nossa Senhora do Trabalho, realizada nos dias
27, 28 e 29 de agosto, nas dependências do
Instituto Divina Providência, em Capão da Ca-
noa, litoral norte gaúcho. O evento teve a par-
ticipação de aproximadamente 120 pessoas que

integram os diversos grupos de Cooperadores
das cidades de Santa Terezinha de Itaipu/PR,
Planalto/RS, Carazinho/RS, Canela/RS, Santa
Maria/RS, Porto Alegre/RS e Capão da Canoa/
RS.
Este ano o evento foi celebrativo e alusivo ao
Centenário da morte de São Luís Guanella. Na
sexta-feira (27) os diversos grupos chega-

*Texto: Ir. Arilson Bordignon, SdC
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ram à cidade de Capão da Ca-
noa, e foram logo para os lo-
cais de hospedagem. Às 19h
foi servido o jantar no ginásio
de esportes do Instituto Divi-
na Providência, e logo em se-
guida, às 20h30min. a Assem-
bleia foi iniciada com o proto-
colo de abertura, conduzido
pelo Ir. Arilson Bordignon
(SdC), no salão de atos da
Instituição.
No sábado (28), após o café
da manhã, os participantes se
dirigiram novamente para o
salão de atos, onde durante
todo o dia os diversos grupos
encenaram as principais eta-
pas da vida de São Luís Guanel-
la, desde a sua infância até o
dia de sua Canonização. Ao
todo foram oito peças teatrais
preparadas e apresentadas pelos próprios Cooperadores, os quais demonstraram emoção,
envolvimento e dedicação com o tema estudado e preparado. Cada encenação durou meia hora,
com intervalos de dez minutos entre uma apresentação e outra. No final do dia os Cooperadores
participaram da Santa Missa, celebrada pelo Pe. Alcides José Vergütz (SdC), na Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes, no centro da cidade, juntamente com toda a comunidade de fieis de Capão
da Canoa.
No domingo (29) as atividades foram retomadas logo cedo, com a Celebração Eucarística presi-
dida pelo Provincial, Pe. Mauro Vogt (SdC), às 7h15min., no salão de atos do Instituto Divina
Providência. Logo após o café da manhã, foram encaminhados os trabalhos propostos no progra-
ma da XIX Assembleia, na seguinte ordem: apresentação da genealogia de São Luís Guanella, pela
Irmã Nair Benini (FSMP); mensagem final do Provincial, Pe. Mauro Vogt; mensagem final da Provin-
cial, Irmã Neuza Giordani; prestação de contas da tesouraria, conduzida pelo tesoureiro da Provín-
cia Nossa Senhora do Trabalho, Sr. Nicanor Missiagia; comunicados, informações e avisos da
secretaria, apresentados pelos secretários, Sônia Kammer e Sivanir Maria e considerações finais e
alguns avisos dados pelo Sr. Paulo Sivieri, Presidente Nacional da Associação Cooperadores
Guanellianos. Por fim, o Presidente da Província Nossa Senhora do Trabalho, Sr. Vitalino da Silva,
fez alguns agradecimentos, enaltecendo o empenho e a dedicação de todos os participantes, para
que a Assembleia tivesse êxito, e em seguida, declarou encerrada a XIX Assembleia. Às 12h foi
servido o almoço no ginásio de esportes do Instituto Divina Providência, e a tarde todos os grupos
retornaram para suas cidades de origem, levando consigo a certeza de que somos os continuadores
do sonho de São Luís Guanella. A partir das experiências vivenciadas na XIX Assembleia, todos os
Cooperadores, unânimes, puderam fazer suas as palavras de São Luís Guanella: "Não sinto ne-
nhum desprazer por ter seguido até aqui, a voz do coração".

“Educar e evangelizar,
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pedagogia do amor, sendo sinal visível

da ternura de Deus”

“Ser Província de uma profunda
espiritualidade, auto-sustentável, com os

membros e parceiros motivados, se
sentindo família, promovendo a vida em

plenitude, animados pelo carisma”
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Grupo de Cooperadores de Santa Terezinha de Itaipu, Paraná,
iniciou as apresentação teatrais sobre a vida do Fundador, ence-

nando a infância vivida na família Guanella
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Participantes da Assembleia acompanharam
atentamente as peças teatrais sobre a vida de

São Luís Guanella

Grupo de Cooperadores de Capão da Canoa/RS
encenou a Ordenação Sacerdotal do nosso

Santo Fundador

Celebração Eucarística de encerramento
da Assembleia foi presidida pelo Pe. Mauro

Vogt, e concelebrada pelo Pe. Alcides
José Vergütz

No encerramento do evento, Sr. Nicanor
Missiagia renovou as Promessas por mais um

ano como Associado junto aos Servos da
Caridade
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CRB - Rio Grande do Sul

Nos dias 20 a 23 de agosto a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) - regional de Porto
Alegre/RS - realizou a 44ª Assembleia. Durante o evento foi eleita a nova Diretoria, que ficou
assim constituída:
Irmã Paula Schneider, FPCC (Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã) - Coordenadora;
Pe. Anésio Ferla, PSDP (Pobres Servos da Divina Providência);
Irmã Albina Carlesso, SM (Servas da Imaculada Conceição da Virgem Maria);
Ir. Celso Flach, SJ (Jesuítas);
Irmã Márcia Regina de Oliveira, FSCJ (Filhas do Sagrado Coração de Jesus).
Desejamos aos integrantes da nova Diretoria um profícuo trabalho em prol da Vida Religiosa
Consagrada no Rio Grande do Sul.

Encontro das Diretoras Pedagógicas

Nos dias 18 e 19 de setembro haverá o Encontro das Diretoras pedagógicas das Escolas particu-
lares mantidas pela Associação Servos da Caridade (ASC). O Encontro será realizado na sede da
Província Santa Cruz, em Porto Alegre/RS, iniciando na sexta-feira (18), às 8h30min., e terminan-
do no sábado (19), às 12h.
A pauta do Encontro se compõe dos seguintes assuntos: lançamento e apresentação do Projeto
Político Pedagógico (PPP) da Província Santa Cruz, Regimento interno das Escolas particulares,
renovação da certificação da Associação Servos da Caridade (ASC), bolsas de estudo, assuntos
relativos à contabilidade, prestação de contas, elaboração de contratos, recursos humanos e
sistema de Tecnologia da Informação (TI).
Deverão participar as Diretoras Pedagógicas das seguintes Instituições educacionais: Escola Mãe
da Divina Providência (Brasília/DF), Escola Patronato São José (Itaguaí/RJ), Instituto Divina Provi-
dência (Capão da Canoa/RS) e Escola São Luís Guanella (Porto Alegre/RS).

Reunião de Planejamento Estratégico - região Sul

No dia 29 de setembro será realizada na sede Provincial, em Porto Alegre/RS, a reunião anual de
Planejamento Estratégico, abrangendo as Instituições Guanellianas dos Servos da Caridade da
região sul. A reunião iniciará às 8h30min. e terminará às 17h, e tem como objetivo analisar a
gestão desenvolvida por cada equipe administrativa, nos âmbitos econômico/financeiro e também
pedagógico e/ou do Carisma guanelliano.
Neste sentido, solicitamos a todas as equipes os seguintes materiais, que deverão ser apresenta-
dos no plenário:

Área econômica/financeira:
- Organogramas e seus respectivos planos de ação focados em aumento de receita e diminuição
de despesa;
- Organogramas e seus respectivos planos de ação focados na manutenção predial (construções,
reformas, ampliações e modificações estruturais);
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- Apresentação da previsão orçamentária do ano 2015, cumprida até o último balanço mensal
fechado.
- Relatório Três Gerações com todas as iniciativas já executadas até o mês vigente.

Área pedagógica e do Carisma guanelliano:
- Organogramas e seus respectivos planos de ação focados na educação dos alunos (educação/
pedagógico/projetos);
- Organogramas e seus respectivos planos de ação focados na:
* satisfação dos educadores;
* satisfação dos alunos;
* satisfação dos pais/famílias;
* satisfação dos parceiros/comunidade.

Pastoral Escolar
- Organogramas e seus respectivos planos de ação focados nas ações desenvolvidas com os
alunos que contemplem a dimensão "Senhor".
- Relatório Três Gerações da Pastoral Escolar, devidamente preenchido com as atividades já
desenvolvidas até o mês vigente.

Reuniões administrativas
- Calendário completo das reuniões administrativas programadas e realizadas na Instituição no
decorrer do ano 2015.

Avisos gerais

Solicitamos aos Párocos e Superiores de Comunidade que auxiliem no custeio dos gastos com
os jovens das suas respectivas Paróquias e Instituições, que participarão do Encontro Latino
Americano da Juventude Guanelliana. O Encontro será realizado nos dias 16 a 19 de outubro
deste ano, em Santa Maria/RS. O custeio se refere aos gastos com a viagem e o pagamento
da camiseta do evento, pois a hospedagem e a alimentação serão pagos pela Província Santa
Cruz.

Recordamos aos Superiores de Comunidade que viajarão para Roma/Itália, em novembro, para
participar do Encontro com o Superior Geral, que verifiquem a data de validade de seus
passaportes, a fim de evitar transtornos e problemas.

Ainda em relação a viagem para a Itália, solicitamos que todos comprem suas passagens (voos
domésticos) com chegada em Guarulhos/SP, até no máximo às 22h do dia 29 de outubro.
Estamos fazendo esta solicitação devido ao horário de saída do voo internacional, cujas
passagens já foram compradas (Guarulhos/SP - Roma/Itália), o qual está previsto para às
0h35min. do dia 30 de outubro.
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olidária“Educar e evangelizar,
preferencialmente, os mais necessitados

no corpo e/ou no espírito, com a
pedagogia do amor, sendo sinal visível

da ternura de Deus”

“Ser Província de uma profunda
espiritualidade, auto-sustentável, com os

membros e parceiros motivados, se
sentindo família, promovendo a vida em

plenitude, animados pelo carisma”
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Província Santa Cruz A Caminho

Comunicamos que devido a questões de compromissos diversos contidos na agenda provincial
para o ano 2015, e também ao programa celebrativo das Instituições, Paróquias e da própria
sede Provincial, por ocasião do Ano Centenário da morte de São Luís Guanella, este ano não
confeccionaremos o Calendário da Família Guanelliana - Ano 2016.
Neste sentido, cada Paróquia e Instituição poderá elaborar o seu calendário, conforme seu
planejamento de distribuição e agenda de eventos programada para o próximo ano.

Comunicamos que a Visita do Provincial à Comunidade Religiosa de Brasília/DF, progra-
mada e divulgada na Agenda da Província para ser realizada nos dias 25 a 28 de setembro, foi
cancelada. As novas datas para a realização da visita será comunicada em tempo hábil à
referida Comunidade Religiosa noutra oportunidade.


