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Abril, na nossa tradição guanelliana, é
um mês especial porque faz referência a
um dos temas centrais da nossa
espiritualidade: a Eucaristia.
São Luís Guanella, aos 9 anos de idade,
precisamente no dia de Corpus Christi,
8 de abril de 1852, recebia, pela primei-
ra vez na sua vida o Augustíssimo Sa-
cramento da Eucaristia. Naquele memo-
rável dia teve a visão da Virgem Maria,
em Gualdera; visão esta que orientou

toda a sua vida a manter uma altíssima devoção a Nossa Senhora. Gostaria que a nossa
reflexão, neste mês, fosse direcionada para este maravilhoso Sacramento da presença divi-

Caríssimos
Coirmãos!

“Este é o pão que desce do céu, para que o
que dele comer não morra”

IV- Agenda da Província - Abril 05

V- Comunicações 06

Aniversariantes do mês de AbrilIII- 05
II- Aniversário de Ordenação Sacerdotal 05
I- Carta do Provincial 01
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na, real, verdadeira de Jesus
Cristo, no Pão. Peço, pois, per-
missão, sem querer ser repeti-
tivo, de, mais uma vez, propor
para a nossa reflexão, o fato de
Jesus ter nascido em Belém. Isto
é muito significativo. A palavra
bet-lehem, em hebraico quer di-
zer casa do pão; a mesma pala-

vra bet-lehem, em árabe, significa casa da carne. Por isso, proponho a ler sob esta ótica o
texto do Evangelho de João que segue, na íntegra:

48  Eu sou o pão da vida.
49 Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram.
50 Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.
51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o
pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
52 Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a
comer?
53 Jesus, pois, lhes disse: Em verdade, em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do
Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no
último dia.
55 Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é
bebida.
56 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
57 Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta,
também viverá por mim. (Jo 6, 48-57).

Não existe Vida sem Eucaristia. Eucaristia é conditio sine qua non para viver. Nesta citação

“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
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Província Santa Cruz A Caminho

“Quem come a minha carne
e bebe o meu sangue tem a
vida eterna, e eu o
ressuscitarei no último dia”
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de Jo 6 está muito clara a relação entre Pão e Vida
(Jo 6, 48). Quem d'Ele se alimenta permanece n'Ele
porque Ele é a Vida. Para confirmar que Ele de
fato é a Vida, basta lembrar o que Ele mesmo diz
em outra passagem: "Eu sou o caminho, a verda-
de e a Vida, ninguém vem ao Pai senão por mim"
(Jo 14, 6); ou como no texto acima, Jo 6, 48: "Eu
sou o Pão da Vida".

Permito-me, pois, relançar certas frases proferi-
das, escritas ou vividas por São Luís Guanella a
respeito da Eucaristia:
1. "Na Santíssima Eucaristia Jesus te dá o vigor
de asas de águia para voar até Deus" (Andiamo al
Paradiso, p. 472, n0. 2).
2. "E como renascemos na Santíssima Eucaristia, que Ele instituiu na vigília da sua paixão,
assim renascendo em virtude da graça e da caridade que nos é antecipada nos Sacramentos.
Este é o milagre dos milagres e para nós é um paraíso antecipado de felicidade" (Da Adamo
a Pio IX, p. 122, n0. 10).
3. "O sacramento da Eucaristia augusta é sacramento digníssimo porque nele se encontra o
paraíso na terra entre os homens, Jesus Cristo que vivifica e que santifica" (Il Fondamento,
p. 930, n0. 8).
4. "No sacramento augustíssimo da Eucaristia é vivo e real, no corpo e na alma humana e na
divindade santíssima, Jesus verdadeiro Filho de Deus e da Virgem Imaculada. Filoteia -
('amiga de Deus') Jesus entra muitas vezes no teu coração. Ele com a sua graça habitualmen-
te mora como santuário dileto no trono do teu coração. Consolados, consolados, ó Filoteia!”
(Il Fondamento, 935, n0. 1).

Província Santa Cruz A Caminho

"O sacramento da Eucaristia augusta é
sacramento digníssimo porque nele se

encontra o paraíso na terra entre os
homens, Jesus Cristo que vivifica e

que santifica"
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5. “A Divina Eucaristia é o sol que ilumina, que aquece, que faz frutificar a terra” (Regula-
mento SdC, 1910, p. 1291, título).
6. "Servos da Caridade, portanto, sigam os exemplos destes grandes, (falava de alguns San-
tos) obedeçam ao Espírito Santo do Senhor. Sigam os conselhos e orientações do glorioso
Pontífice reinante (S. Pio X), que, além de apascentar os seus filhos com o alimento mais
frequente possível da Divina Eucaristia, abriu mais grandemente o tesouro das indulgênci-
as e dos privilégios. No caso prático, portanto, os sacerdotes sejam assíduos na celebração
santa e motivem os irmãos religiosos à frequente e cotidiana Comunhão. Sejam propagadores
e apóstolos deste divino sacramento em meio às crianças, em meio aos idosos, aos crônicos,
aos doentes. Os sacerdotes, pois, que em modo mais particular são chamados pela Providên-
cia e a exercitar à vida apostólica, estes sejam em modo especial pregadores e os apóstolos
do Sacramento augustíssimo, da Santa Comunhão" (Regulamento de 1910, p. 1292).
7. "Por que o ministério eucarístico exprime e constrói a comunidade, os coirmãos sejam
fieis à celebração e participação cotidiana da Eucaristia. Os sacerdotes, se não estão empe-
nhadas além do ministério, possivelmente concelebram a Santa Missa da comunidade, para
melhor exprimir a unidade sacerdotal e fraterna. A celebração eucarística seja participada
e ordenada em modo tal que, quem dela toma parte, obtenha abundância de frutos" (R. nº
29).

Considerações:
a) A partir destas citações, espero que, nos programas de comunidade, caríssimos coirmãos,
se ainda não o foram, sejam privilegiados os momentos de celebração diária da Santa Mis-
sa e da adoração Eucarística, pelo menos semanal.
b) O planejamento do dia do Servo da Caridade, e da sua comunidade, deve começar com a
Santa Missa, ainda que a Santa missa seja celebrada no final do dia. Esta era a convicção de
São João Bosco e, obviamente do nosso Santo Fundador.
c) Nunca deixar de passar, pelo menos, alguns minutos individuais diante do Santíssimo
Sacramento, Patrono e Senhor das nossas obras.

Que a Virgem Maria, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, acompanhe o nosso pere-
grinar neste Ano Santo da Misericórdia.
Um abraço fraterno e as bênçãos de Deus a cada um de vocês!

Porto Alegre, RS, 31 de março de 2016.

Provincial
Pe. Mauro Vogt - SdC
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Província Santa Cruz A Caminho

Abril
Data Local Compromisso

04, às 18h
até dia 08,

às 12h

Encontro anual de Superiores de Comunidade
& Párocos.
Tema: Questões pastorais polêmicas e Direito
          Canônico.
Assessor: Pe. Mário Sérgio Bittencourt de Carvalho
[Vigário judicial do Tribunal da Arquidiocese de Belo
Horizonte/MG].

Recanto N. Sra. de Lourdes
São Paulo/SP

IV- Agenda da Província

II- Aniversário de Ordenação Sacerdotal

Data Nome Ano
1° Pe. Remigio De Vettor 1967
02 Pe. Antônio Pizzuto 1967
11 Pe. Angelo Moroni 1951

Data Nome Ano

06 Pe. Kangila Kalan D’Aquin 1973
11 Pe. José Lourival Taveira 1970

III- Aniversariantes

13 Cl. Ricardo Hüning 1991
18 Cl. Adriel Wilson da Silva 1995

04 Cl. Rudinei Orlandi 1985
03 Postulante Francisco Thalisson Rodrigues Vidal 1997

19 Aspirante Gabriel Fontana 1998
21 Pe. Ivo Ladislau Catani 1944
24 Pe. Atanásio Francisco Schwartz 1946
28 Pe. Antônio Pizzuto 1937

10 a 14 Visita do Provincial.Santa Terezinha de Itaipu/PR
09 e 10 Encontro do Juninter.Porto Alegre/RS

14 a 17 Encontro de formadores e Superiores de Comunidade
das várias Congregações.

CECREI - São Leopoldo/RS

16 Encontro Pedagógico Guanelliano.Porto Alegre/RS
17 e 18 Reunião da Equipe Formativa.Porto Alegre/RS
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Província Santa Cruz A Caminho

Data Local Compromisso
20, das

14h30min.
às 16h

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

V- Comunicações

Vocações

Jovens vocacionados ingressam na etapa
formativa do Postulantado

20 Festa da Bem-Aventurada Clara Bosatta.FAMÍLIA GUANELLIANA
21 Dia de Tiradentes (feriado).BRASIL

23, às
8h30min.
até dia 24

às 12h

Reunião dos cinco Conselhos (FSMP - AGC - SdC).Sede Provincial - Porto Alegre/RS

28, das
8h30min.
às 17h

Reunião de Planejamento Estratégico (região sudeste
e centro-oeste).

Recanto N. Sra. de Lourdes
São Paulo/SP

Data:
03 de

fevereiro de
2016

Horário:
18h

Cidade:
Piraquara/PR
Formador:
Pe. Alírio J.
Anghebem

Da esquerda para a direita:
 Adelino dos Santos, Francisco de Assis de Holanda, Pe. Mauro Vogt (Provincial), Rodrigo Nereu Mazzardo Ribeiro,

Francisco Thallison R. Vital, Fábio Costa Bourguignon e Pe. Alírio J. Anghebem (formador)
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Província Santa Cruz A Caminho

Vocações

Jovens vocacionados ingressam na etapa
formativa do Aspirantado

Data:
04 de março de 2016

Horário:
19h30min.

Cidade:
São Paulo/SP
Formador:

Pe. Elisandro I. da Silva

Santa Missa de ingresso dos jovens no Aspirantado foi
presidida pelo Provincial, Pe. Mauro Vogt, e

concelebrada pelo Pe. Adelmo L. Maldaner (Animador
Vocacional), Pe. Elisandro I. da Silva (formador) e

Pe. Ângelo Moroni

Jovens Aspirantes juntamente com o Tirocinante
Gildenor da Silva Martins, Pe. Odacir Lazaretti

(Superior da Comunidade Religiosa) e os demais
mebros da Comunidade formativa

Celebração Eucarística de ingresso dos jovens
vocacionados no Aspirantado foi realizada na capela

da Casa de Discernimento Vocacional (CADIV)

“Deus, quando criou você, tinha um
propósito definido para sua vida”

Monsenhor Jonas Abid

“O bonito não é realizar o nosso próprio sonho, mas realizar o sonho de Deus”
Monsenhor Jonas Abid
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Província Santa Cruz A Caminho

Jubileu de Ouro

Paróquia Santa Teresinha celebra 50 anos
de fundação

No domingo, 13 de março de 2016,
às 9h, foi celebrada a Santa Missa
festiva alusiva aos 50 anos de for-
mação da Paróquia Santa Teresinha,
tendo como celebrante o Bispo da
Diocese de Foz do Iguaçu/PR, Dom
Dirceu Vegini, e concelebrada por
vários Padres Servos da Caridade,
que vieram prestigiar o evento. Logo
após a bênção final, toda a comuni-
dade acompanhou atentamente o
descerramento e bênção da placa
alusiva ao Jubileu de Ouro, localizada
à direita do templo, próximo a porta
lateral. Em seguida, os fieis se deslo-
caram para a frente da igreja Matriz,
a fim de acompanhar a bênção da imagem de Santa Teresinha junto a torre do sino, que tocou
festivamente.

Também foram comemorados 38
anos de presença dos Servos da
Caridade na cidade de Santa
Terezinha de Itaipu, que os acolheu
carinhosamente, e juntos vêm
"evangelizando e promovendo a
vida", como bem destaca o slogan
do logotipo do Jubileu de Ouro.

A comunidade itaipuense tem muito
a agradecer a todos os Padres, Reli-
giosos e Religiosas que viveram e
atuaram nao território paroquial, bem
como ais vários moradores pioneiros
- dentre os quais estiveram também

na missa alguns dos pioneiros formadores da primeira Diretoria da igreja Matriz de Santa Terezinha
de Itaipu.
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Província Santa Cruz A Caminho

Histórico da Paróquia

Joaquim Carvalho da Silva

 Santa
Teresinha

“Cultuar o passado é viver bem o
presente e prevenir o futuro”

catolicismo sempre foi o principal
sentimento religioso do povo itai-
puense. Em todos os bairros, os
colonos sempre procuraram, em
primeiro lugar, montar uma cape-
la. No primeiro domingo de agos-
to de 1952, provavelmente, segun-

do lembrança de alguns dos presentes, foi cele-
brada a primeira missa no patrimônio, pelo Pe.
Bernardo Wolters, na casa do Sr. Mário Ruiz, só-
cio da Colonizadora, no lote nº 08, quadra 89, na
Rua 1º de maio. Padre Bernardo e Pe. Martinho
Seitz, de Foz do Iguaçu/PR, durante dois anos
deram atenção religiosa ao lugar, passando a se-
guir ser capela de São Miguel do Iguaçu/PR e re-
cebendo a atenção do Revmo. Pe. José, vigário
daquela cidade.
Por alguns tempos os cultos foram celebrados
numa casa cedida pelo Cabo Alifális de Paula
Freitas, na Rua 1º de maio, lote nº 08, quadra 26,
onde foi celebrada a Semana Santa de 1953. Aten-
diam como capelães os senhores Rony Castione e
Angelo Benedet e como zeladora a Nona Netta.
Algum tempo depois aquela casa passou a ser
ocupada por novos moradores, e eles passaram
a servir-se da casa do Sr. Angelo Dotto e, em se-
guida, na casa do Sr. Moisés Topanotti, passando
a seguir para o grupo escolar.
A primeira festa religiosa de que se tem memó-
ria foi no dia 1º de outubro de 1953, na escola,
quando o Sr. Mário Ruiz fez a entrega de uma
pequena imagem de Santa Teresinha, oferecida

pelo Sr. Silvino Dal Bó. Daí começou a devoção a
Santa Teresinha e, mais tarde, a dedicação da
Paróquia. Assim que a igreja foi construída, de-
dicaram-na a Santa Teresinha, embora houvesse
tentativas de mudar a padroeira do lugar para
Santa Maria Gorette, lidera pela Nona Ida Bozza
Serafin; ou Nossa Senhora de Caravággio, pela
família Scariot. Mas acabou permanecendo San-
ta Teresinha.
Em fins de 1955 e início de 1956 foi construída a
nova igreja, na quadra definitiva, em madeira,
sob a presidência do Sr. Umberto Soletti. Três
equipes de carpinteiros foram construindo em
etapas, a maioria como donativo; outros de me-
nor posse, recebendo parte do trabalho em di-
nheiro. Os construtores responsáveis pela obra
foram: Rosalino Acordi e Liberalino Benedet fi-
zeram o barroteamento; Reny Castione, Carmelo
Serafim e Félix Serafim fizeram as paredes e co-
briram; Giocondo Darolt e Donato Darolt comple-
taram a torre e fizeram o forro, e finalmente Reny
Castione e um companheiro conhecido por
Paulista, fizeram a pintura.
Em 1960 houve
as primeiras Mis
-sões, pregadas
por dois Padres
do Rio Grande
do Sul. Somente
em 1º de março
de 1966, depois
de um levanta-
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mento feito pelo Frei Leopoldo (O. F. M.), que
permaneceu na região por 15 dias a pedido de
seu Provincial, Pe. José Couto, a Paróquia foi cri-
ada por Dom Armando Círio, Bispo de Toledo/
PR, atendendo ao pedido do Pe. José Couto.
O primeiro Pároco foi o Pe. Válter Bontenn
(SVD), empossado no dia 13 de março de 1966
pelo Delegado "ad hoc" Frei Leopoldo. A Ata de
posse foi assinada entre outros pelo saudoso pro-
fessor Aureo Eyng. O segundo Pároco, Pe. Luiz
Posa (diocesano) foi empossado em 10 de mar-
ço de 1968, pelo Delegado Pe. Santo Pelizzer. Pa-
dre Luiz permaneceu no cargo até o dia 13 de
março de 1969. Em sua gestão e sob a presidên-
cia do Sr. Domingos Zanette foi construído o tem-
plo de estrutura metálica e alvenaria, cuja cons-
trução iniciou em 1968. Na verdade era um ar-
mazém que havia sido adquirido para se a Coo-
perativa, mas como esta não foi constituída, a
construção acabou sendo cedida para ser utili-
zada como igreja. Embora tivesse espaço sufici-
ente para acomodar todos os fieis, faltavam as

características
próprias de tem-
plo.
Em 23 de março
de 1969 o Dele-
gado Pe. Bruno
B u s a t t o
empossou o Pe.
Abramo Felin
como vigário
paroquial. Pa-
dre Abramo de-

moliu o templo de madeira e aproveitou o mate-
rial para dividir o armazém em duas partes, e
vendeu o restante da madeira para pagar os cus-
tos restantes da construção.
Nesta época a igreja Matriz já contava com as
seguintes capelas: São José, no bairro São José;
Santo Antônio na vila Vitorassi; São Roque na
Nova Roma; Sagrado Coração de Jesus nas Três
Fazendas; Capela Vila Ipiranga, que mais tarde
foi tomada pelas águas do lago de Itaipu; São João
do Canavial; Santo Alberto, Santa Catarina, São
Luiz, Dois Irmãos e Santa Luzia, localizada den-
tro do Parque Nacional e que mais tarde foi de-
sapropriada pelo Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (INCRA); São Vendelino
na Vila Bendo; Cristo Rei; Santo Isidoro no Barro
Preto, mais tarde tomada pelas águas do lago de
Itaipu; Capela de Alvorada, cujo acesso tinha que
ser feito por Foz do Iguaçu/PR. Na região de Alvo-
rada ainda havia as Capelas atendidas pela Pa-
róquia Santa Teresinha, todas tomadas pelas
águas do lago de Itaipu, tais como: Vista Alegre,
Recanto Marista, Porto Irene, São Cristovan e São
Sebastião.
No dia 25 de março de 1973 tomou posse o novo
Vigário, Pe. Antônio Tolocsko, o qual construiu
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Pe. Mario Tarani
(In Memorian)
assumiu como
Pároco no dia 15
de janeiro de
1984

Santa Missa festiva foi presidida pelo Bispo da
Diocese de Foz do Iguaçu, Dom Dirceu Vegini
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o salão de festas e fez muitas melhorias na Paró-
quia, inclusive resolvendo problemas de legali-
zações dos imóveis pertencentes à Paróquia. Pa-
dre Antônio deixou o sacerdócio em fevereiro de
1977 e casou-se com a secretária, Fátima Zanette.
Em 24 de fevereiro de 1977 foi nomeado para Vi-
gário provisório da Paróquia o Pe. Frei Euzébio
Ferreto, que permaneceu no cargo por poucos
dias, pois foi substituído pelo Pe. Onório
Benácchio (Carlista), que foi empossado no dia
18 de março de 1977. Em 03 de dezembro de 1977
tomou posse como Vigário o Pe. Palmino Finatto.
Em 1978 a Paróquia foi entregue aos cuidados da
Congregação dos Servos da Caridade, sendo
empossado como Pároco o Pe. Selso Eügen
Feldkircher no dia 09 de abril de 1978. Em 14 de
julho o Ir. Ermenegildo Tosoni veio auxiliar o Pe.
Selso, e em 14 de agosto veio o seminarista Jaime
Zomhorshi. A 26 de agosto de 1978 tomou posse
o primeiro Bispo da Diocese de Foz do Iguaçu,
Dom Olívio Aurélio Fazza.
No dia 17 de março de 1979 chegaram para tra-

balhar na Paróquia as Irmãs Religiosas Terezinha
Chiarentin e Nilda Milla, pertencentes à Congre-
gação das Filhas de Santa Maria da Providência.
Assim se formava em Santa Terezinha de Itaipu
a primeira Comunidade composta por Religiosas.
Em 16 de abril o Ir. Gildo se despediu da comuni-
dade paroquial e foi estudar Teologia.
Em 25 de fevereiro de 1979 foi eleita uma Direto-
ria para a igreja Matriz, composta por Hugo Puhl,
Pedro Sprícigo, João Pagot, Domício Manoel Ro-
cha, Celso Fröhlich, Jair Colpo, Romeu Arenhart,
Tibério Nandi, Natal Sprícigo e Valmor Rocha, os
quais decidiram construir a Casa de formação,
que teve início em fins de julho do mesmo ano. A
Ata de lançamento da pedra fundamental foi la-
vrada e apresentada pelo professor Sebastião
Francisco da Silva, secretário "ad hoc" (escolhi-
do para esta função).
Em 14 de dezembro de 1979 veio como coadju-
tor do Pe. Selso o Pe. Bruno Tremolada, que se
despediu no dia 20 de março de 1980 e foi assu-
mir a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em
Capão da Canoa/RS. Nesta mesma época a Paró-
quia Santa Teresinha assumiu as capelas das co-
munidades rurais de Guanabara e Laranjal, em

Paróquia
Santa
Teresinha:
há 50 anos
“evangeli-
zando e
promovendo
a vida”

O Provincial dos Servos da Caridade, Pe. Mauro
Vogt, foi ordenado sacerdote na Paróquia Santa

Teresinha, no dia 15 de agosto de 1992
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São Miguel do Iguaçu/PR. No dia 26 de fevereiro
de 1981 veio o Pe. José Rossi como coadjutor pa-
roquial; e em 04 de março chegaram os primei-
ros adolescentes da primeira turma de candida-
tos ao sacerdócio, no pré-seminário Guanelliano.
O grupo era composto por 15 vocacionados. Em
meados de março veio a Irmã Maria do Carmo
(FSMP) para substituir a Irmã Nilda Milla; no dia
10 de março de 1981 foi inaugurado o Centro de
Formação da Paróquia.
A nova Diretoria da igreja Matriz que construiu o
novo (e atual) templo foi constituída no dia 02
de janeiro de 1980, sendo Presidente o Sr. Cláu-
dio Pedro, acompanhado pelos seguintes mem-
bros: Olívio Buzanelo, Valdemar Brambati,
Adilon Pereira, Aníbal Benedet, Júlio Arenhart,
José Loebens e Ivo Nandi. Em 08 de fevereiro de
1982 a comunidade paroquial acolheu a Irmã
Jovilde Bongiorno, com a missão de criar o Jar-
dim de Infância Dom Guanella, junto à Capela
Nossa Senhora do Carmo. O referido Jardim de
Infância foi inaugurado no dia 07 de março de
1982, sob os cuidados das Irmãs Religiosas Jovil-
de Bongiorno e Teresinha Chiarentin.

Nos dias 02 a 04 de outubro de 1982 a comunida-
de paroquial recebeu a visita do Pe. Vítor Coelho
de Almeida, grande pregador da Rádio
Aparecida, de Aparecida/SP, o qual trouxe a ima-
gem de Nossa Senhora Aparecida e pregou um
tríduo, do qual participaram uma grande multi-
dão de fieis de toda a região oeste. O povo veio
atraído pela devoção à Nossa Senhora Aparecida
e pela popularidade do Pe. Vítor, que na época
apresentava o programa Marreta na Bigorna, na
Rádio Aparecida.
Em 23 de fevereiro de 1983 a comunidade aco-
lheu o Pe. Darci Serafin Rodrigues, que veio subs-
tituir o Pe. José Rossi como auxiliar na Paróquia.
No dia 13 de março daquele ano, num domingo,
foram celebradas as últimas missa no velho tem-
plo, que foi demolido e teve sua estrutura metá-
lica vendida aos irmãos Puhl. Em 15 de abril de
1984 teve início os trabalhos de construção do
novo templo, sob a coordenação do então Presi-
dente da igreja matriz, Sr. Claudio Pedro.
No dia 15 de janeiro de 1984 o Pe. Mario Tarani
assumiu como Pároco, substituindo o Pe. Selso,
que foi residir em Porto Alegre/RS. Em 22 de fe-
vereiro veio o Pe. Odair Danieli, com a missão de
ajudar o Pe. Mario nas atividades paroquiais.
Neste mesmo ano vieram também as Irmãs Reli-
giosas Tereza Elizia Alves - para trabalhar na Pa-
róquia - e Jurema Nunes - para atuar na Capela
Nossa Senho-
ra do Carmo.
Em 16 de no-
vembro de
1985 foi con-
cluída a cons-
trução do for-
ro da igreja
matriz, pelo
Sr. José Loe-
bens e sua
equipe. Neste
mesmo ano vi-

Professor Sebastião Francisco da Silva foi o
secretário que lavrou a Ata de lançamento da

pedra fundamental da construção da Casa
de formação
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eram as Irmãs Religiosas Irene Gomes - para tra-
balhar na Paróquia - e Givanete - para trabalhar
na Capela Nossa Senhora do Carmo.
Em 07 de dezembro de 1986 houve a Ordenação
sacerdotal do Pe. Geraldo Ascari na Paróquia, e
em 14 de fevereiro de 1987 tomaram posse como
vigário e coadjutor os Padres Ivo Ladislau Catani
e José Pedro da Silveira, respectivamente. Ain-
da em 1987 vieram auxiliar nas atividades pas-
torais da Paróquia as Irmãs Religiosas Leda
Gandini, Rosete Scaravonatti e Maria das Gra-
ças Silva.
No dia 20 de abril de 1988 houve a inauguração
das novas oficinas da Casa de Promoção do Me-
nor; em 1989 vieram trabalhar na Paróquia a Irmã
Alice de Mello Paz, Irmã Lúcia Vieira Gonçalves
e Pe. Ezio Bolini (como coadjutor); e para traba-
lhar na Capela Nossa Senhora do Carmo veio a

Religiosos e Religiosas que trabalharam junto à
comunidade paroquial também participaram da

Celebração festiva e foram homenageados

Após a Santa Missa, Dom Dirceu abençoou e
descerrou a placa alusiva ao Jubileu de Ouro

da Paróquia

Irmã Aparecida Janete Flauzino. Em 1º de setem-
bro de 1990 a Paróquia recebeu as Santas Mis-
sões Populares, sob a coordenação dos Freis
Capuchinhos.
No ano de 1992 a comunidade da Capela Nossa
Senhora do Carmo recebeu a Irmã Terezinha
Chiarentin e Irmã Ermínia Toffano. Em 15 de
agosto deste mesmo ano houve a Ordenação
sacerdotal do Pe. Mauro Vogt (SdC); no dia 27
de fevereiro de 1994 o Pe. Alcides José Vergütz
foi empossado como Pároco e em 05 de março
tomou posse a nova Diretoria do CAE (Conselho
para Assuntos Econômicos), composta por: Wan-
derlei Peruchi, Eugênio Nandi, João Schardosing,
Mário München, João Augusto da Silva e Wander-
lei Quadros. Em 25 de fevereiro de 1995 a comu-
nidade paroquial acolheu o Pe. Flavio Demoliner,
que veio para auxiliar o Pároco, Pe. Alcides, nos
trabalhos da Paróquia.

*Fonte: Na trilha dos pioneiros. Sebastião Francisco da Silva. Gráfica Elza Ltda, 1995, Foz do Iguaçu/PR. pp. 40 - 44.

“É pela oração e pelo sacrifício somente que somos
úteis à Igreja” Santa Teresinha de Lisieux
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Galeira fotográfica

Pe. Alcides J. Vergütz
ex-pároco

Pe. Ivo L. Catani
ex-pároco

Pe. Antônio F. de
Melo Viana
ex-pároco

Pe. Valdemar Alves Pereira
Pároco atual

Pe. Kalam D’Aquin Kangila e Pe. Renato
Schneider, que também trabalharam junto à

comunidade paroquial itaipuense

Irmã Teresinha Chiarentin foi uma das
pioneiras no trabalho pastoral

desenvolvido junto à comunidade paroquial

“Compreendi que o Amor englobava todas as
vocações, que o Amor era tudo”

Santa Teresinha de Lisieux



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

14Abril de 2016 - Ano XIX - Número 190

Província Santa Cruz A Caminho

Dom Dirceu Vegini juntamente com os Padres e Irmãos Servos da Caridade, Irmãs Filhas de
Santa Maria da Providência, coroinhas e acólitos

“Como é grande o poder da oração!
É como uma rainha que em todo o

momento tem acesso direto ao rei e pode
conseguir tudo o que lhe pede”

“Tu és sócio do Senhor na
empresa  da salvação do mundo”

Santa Teresinha de Lisieux


