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I- Carta do Provincial

“A exemplo da santidade daquele que
vos chamou, sede também vós santos, em
todas as vossas ações, pois está escrito:
Sede santos, porque eu sou santo” (1 Pd
1,15-16).

Por que, neste mês, inicio a reflexão tra-
tando da santidade? Porque, hoje (30 de
junho), aqui, em São Paulo, estamos en-
volvidos por uma atmosfera de santida-
de de um coirmão que viveu intensamen-
te cada momento dos seus quase 92 anos
de vida, um pouco mais de 70 dos quais,
como autêntico Servo da Caridade, que
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Tudo o que o Padre Ângelo fazia espelhava a santidade e a bondade
de Deus Pai. Especialmente para com os ‘seus pupilos’, como chamava

os bons filhos

diz isso porque “vós sois, uma
raça escolhida, um sacerdó-
cio régio, uma nação santa,
um povo adquirido por Deus,
a fim de que publiqueis o po-
der daquele que, das trevas,
vos chamou à sua luz mara-
vilhosa” (1 Pd 2, 9). Desde o
ano de 1991, o Padre Ângelo
se encontrava aqui, no Recan-
to Nossa Senhora de Lourdes,
em São Paulo. Tudo o que ele
fazia espelhava a santidade e
a bondade de Deus Pai. Espe-
cialmente para com os seus
‘pupilos’, como chamava os
bons filhos. A presença dele
sempre foi um facho de inten-
sa luz de alegria, em meio às
trevas da tristeza. A alegria do Padre Ângelo era contagiante e sempre foi fruto da imensa caridade e
bondade como tratava quem quer que seja que se aproximasse dele. Todos os que entravam em
contato com ele saíam edificados. Neste sentido, também nós somos chamados a superar a mentalida-
de deste mundo tão permeado de corrupção, de interesses pessoais egoísticos, de luxúria, concupis-
cência, embriaguez, idolatria... (cf. 1 Pd 4, 3) para viver na caridade que ‘cobre uma multidão de
pecados’ (1 Pd 4, 8). O Padre Ângelo nos deixou, ontem, dia 29 de junho, e foi para a Pátria, confor-
me escreveu São Luís Guanella: “E os bons Servos da Caridade que no decurso de tantos anos e
seguidamente em cada dia socorreram com fé, os pobres, estes bons Servos da Caridade, que jamais
diziam basta às obras de caridade e de sacrifício, subirão com Jesus Cristo para o Alto e possuirão
aquele Reino, que o Senhor em sua infinita bondade lhes preparou desde o início da criação. Que
lucro! Quanto triunfo!” (SpC 1233, Reg. SdC 1910).Quero, pois, caríssimos coirmãos, que tomemos
consciência da altíssima vocação a que fomos chamados: sermos santos do jeito de São Luís Guanella.
E, em concreto, o que isto quer dizer? Viver intensamente cada segundo que passa, sem ansiedades,
angústias, preocupações exageradas, porque é “Ele quem faz, é Ele quem age”; como dizia o Funda-
dor. E quando a cruz se fizer pesada, não nos deixemos sobrepor por ela, porque “para fazer um
pouco de bem é preciso subir o Calvário”. Quando a irmã de Santa Teresinha do Menino Jesus,
Paulina, que fez as vezes de mãe desde a morte da própria mãe, Santa Zélia, entrou no Carmelo de
Lisieux, em 1882, ela ficou profundamente abalada, por perder a sua ‘segunda mãe’. E escreveu em
história de uma alma: “Eu não sabia o que era o Carmelo, mas eu compreendia que Paulina ia me
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deixar para entrar num convento, eu compreendia que ela não
me esperaria e que eu ia perder a segunda Mãe”... Ah! Como
poderia eu, falar da angústia do meu coração?... Num instante
eu compreendi o que é a vida; até então eu não a tinha visto tão
triste, mas ela me apareceu em toda a sua realidade. Eu vi que a
vida não é outra coisa que sofrimento e separação contínua. Eu
derramei lágrimas bem amargas, porque eu ainda não compre-
endia a alegria do sacrifício. Eu era fraca, tão fraca que eu olho
como uma grande graça ter podido suportar uma prova que pa-
recia além das minhas forças!... Se eu tivesse compreendido do-
cemente a partida de minha Paulina querida, eu poderia não
ter sofrido tanto, mas tendo aprendido por surpresa, aquilo foi
como uma espada que se encravou no coração...

Queridos coirmãos, peço, pois, que não percamos tempo com tudo
o que pode nos afastar da graça de sermos santos, que é a razão
pela qual Jesus veio ao mundo e deu a sua vida.

Que a Virgem Maria, Mãe dos Consagrados, nos dê sabedoria para
não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, do ca-
minho da Santidade, que é o seu próprio Filho Jesus.

Um abraço fraterno!

São Paulo, SP, 30 de junho de 2016.

A alegria do Padre Ângelo era
contagiante e sempre foi fruto
da imensa caridade e bondade

como tratava quem quer
que seja que se aproximasse dele

Provincial
Pe. Mauro Vogt - SdC

28

II- Aniversário de Ordenação Sacerdotal

Data Nome Ano
23 Pe. José Teles de Deus 1994

“Dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe
viver o presente” Sêneca
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III- Aniversariantes

Data Nome Ano
03 Clérigo Luis Ernesto Ovelar Ruíz Díaz 1990
14 Pe. Renato Schneider 1971
28 Pe. Mauro Vogt 1963

IV- Agenda da Província

Julho
Data Local Compromisso

04, às 14h,
até dia 07,

às 12h

Encontro do Regional IV, com a presença do
Pe. Valdemar Alves Pereira.

Brasília/DF

11, às 14h,
até dia 15,

às 12h

XXIV Assembleia Geral Eletiva da CRB Nacional.
O Provincial estará presente.

Brasília/DF

05, das
8h30min.
às 17h

Reunião avaliativa do Planejamento Estratégico -
Obras localizadas na região sul.

Sede Provincial - Porto Alegre/RS

16, às
8h30min.

até dia 17,
às 12h

Encontro formativo para os Delegados e
Coordenadores de grupos Associação
Guanellianos Cooperadores - Província Nossa
Senhora do Trabalho.

Sede Provincial - Porto Alegre/RS

16, às 20h Reunião do Conselho da Província Nossa
Senhora do Trabalho.

Sede Provincial - Porto Alegre/RS

24 e 25 Reunião da Equipe formativa da Província.Sede Provincial - Porto Alegre/RS
25 a 29 Retiro do clero da Arquidiocese de Porto Alegre/RS.

O Provincial participará.
Viamão/RS

Educação

Diretores Gerais e Diretoras Pedagógicas
participam de Encontro formativo

V- Comunicações

Nos dias 03 e 04 de junho os Diretores Gerais, as Diretoras Pedagógicas e as Assistentes Soci-
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ais das Escolas Guanellianas geridas pelos Ser-
vos da Caridade no Brasil estiveram reunidos
na sede da Província Santa Cruz, em Porto Ale-
gre/RS, a fim de participar do II Encontro
formativo anual. Cerca de 30 pessoas par-
ticiparam do evento que contou com vários
palestrantes convidados. O primeiro pales-
trante do Encontro foi o Sr. Milton Pereira, es-
pecialista em supervisão escolar, graduado em
letras e Diretor dos Cursos da Faculdade
Fundasul, em Camaquã/RS. Em sua palestra
Milton abordou o tema “Perfil do Gestor Esco-
lar no mundo atual: suas atribuições e compe-
tências.”
O palestrante falou sobre a importância da Mis-
são e Visão nas Obras fundadas por São Luís
Guanella e explicou como os gestores/ educa-
dores atuam nas suas diversas competências
profissionais. A escola, através da sua gestão
colaborativa, deve trabalhar na perspectiva de
garantir ao empoderamento social, sempre
priorizando o seu foco na aprendizagem. Ou-
tro aspecto importante abordado pelo

Participantes acompanharam atentamente as
explicações dos palestrantes convidados

Neusa Salaberry falou sobre “Escola Inclusiva:
Projeto Pedagógico pautado nas diferenças”

palestrante em sua fala refere-se à identidade
atribuída ao perfil do Educador Guanelliano,
que deve ser comum a todas as Instituições
Guanellianas.
É necessária uma gestão escolar voltada para
a construção de uma boa escola, onde o aluno
aprenda para a vida humana e cresça como ci-
dadão de bem. Uma boa escola oportuniza ao
aluno um espaço democrático, garantindo a
sua plena inclusão e participação. É importan-
te para uma boa escola a contribuição e partici-
pação da comunidade. A aprendizagem se faz
em conjunto com a sociedade/comunidade.
Conforme o palestrante, a gestão escolar deve
contemplar os seguintes aspectos: planeja-
mento estratégico, foco na aprendizagem, li-
derança educacional e flexibilidade e auto-
nomia. Além destes aspectos, destaque para:
- Apoio e participação dos pais (comunidade) –
valorizar os avós neste importante processo,
tendo em vista que na grande maioria dos ca-
sos, são os avós as figuras mais presentes na
vida da criança e são eles a principal referência;
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Professora Ângela falou sobre a ANEC e sobre o Projeto
Político Pedagógico da Congregação

- O processo de ensino/aprendizagem deve ser
ativo, dinâmico, deve desacomodar e chamar a
atenção para algo novo;
- Dar maior importância ao processo de avalia-
ção de desempenho da aprendizagem. O
gestor/diretor deve ter conhecimento imedia-
to sobre as informações da escola (número de
alunos, por exemplo);
- A gestão escolar deve ser colaborativa e en-
volver a todos, independente do cargo/função
que exerce. A aprendizagem começa desde o
porteiro, incluindo os profissionais da limpeza.
O processo de educação começa com a gestão
colaborativa e inclui a participação/responsa-
bilidade da comunidade;
- O planejamento faz parte do processo de
aprendizagem. Olhar o processo como um
todo, fazer análise deste processo, avaliar mé-
todos, metodologia, os conflitos e os desafios,
tudo isso é aprendizagem!
Em relação ao currículo – sua importância,
quando se refere à Escola – é ele que dá identi-
dade à escola, é a função socializadora da esco-
la traduzida no seu cotidiano. O processo de
avaliação deve fazer parte do dia a dia da esco-
la e a escola dá os sinais do quanto é importan-
te parar e fazer a avaliação. O processo de ava-
liação precisa envolver todos os agentes liga-
dos a escola, desde funcionários até a comuni-
dade onde a escola está inserida.
Segundo o palestrante, os principais fatores
que devem nortear o trabalho da Gestão Esco-
lar são os seguintes:
Enfrentar problemas é natural no processo de
aprendizagem das pessoas. Se aprende muito
com os problemas/dificuldades;
Humanização, bom senso, amor nas resolu-
ções dos conflitos/problemas;

Manter o espírito de comprometimento e lide-
rança (amor pelo trabalho/vocação);
A aprendizagem deve transcender os muros
escolares;
No processo da gestão escolar, o feedback
deve fazer parte do processo de avaliação. As
devolutivas aos envolvidos são importantes
para o sucesso de uma boa escola.
A segunda palestra foi ministrada pela pro-
fessora Neusa Salaberry, Pedagoga e Con-
selheira do Conselho Estadual de Educação do
Rio Grande do Sul, que falou sobre “Escola In-
clusiva: Projeto Pedagógico pautado nas dife-
renças”. Em sua fala a professora Salaberry
destacou que a lei da inclusão ainda não é cum-
prida na sua totalidade. Incluir vai muito além
da legislação. A inclusão da criança autista, hoje
muito mais comum, visa à presença de uma
pessoa somente quando necessário, tendo em
vista a garantia da autonomia da criança. Isso é
importante conscientizar a comunidade/famí-
lia. “É responsabilidade da escola ter um olhar
inclusivo/acolhedor, que aceita, sem discriminar.
Que acolhe e acredita. O pré-conceito é normal
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no ser humano. São ações espontâneas atri-
buídas a mente. É preciso aprender a lidar como
os nossos pré-conceitos”, enfatizou a pales-
trante.
A terceira palestra foi apresentada pelo Ir.
Arilson Bordignon [SdC], o qual falou sobre o
livro “Com fé, amor e competência”, reeditado
em língua portuguesa recentemente. De acor-
do com o palestrante, no referido livro estão
contidas todas as informações peculiares e que
devem fazer parte das ações de todos àqueles
que atuam nas Obras Guanellianas. Não ape-
nas para os educadores/gestores, mas para
todos. O livro serve como um manual essencial
e tem como princípios delinear o perfil e a iden-
tidade do operador Guanelliano.
Através do livro é possível compreender o
Carisma que herdamos do Fundador, e é atra-
vés desse Carisma que o operador saberá que
não trabalha em uma realidade qualquer, mas
em uma Obra que faz referência a São Luís
Guanella. É importante ao operador Guanel-
liano conhecer o Fundador. A todos os que in-
gressarem nas Instituições deve ser dado o
livro, pois ele oferece as coordenadas essenci-
ais (Modus Operandi) das ações educativas,
assistenciais e reabilitativas guanellianas.
O quarto momento do Encontro foi conduzido
pela Dra. Luciana Jacques de Moura (advogada
da Província), que abordou o tema “Novo mar-
co regulatório”. Em sua exposição Luciana des-
taca que julgou conveniente alterar o tema para
“Quem somos”. Assim sendo, Luciana apresen-
tou aos participantes a “nossa Casa”, a partir
da estrutura jurídica da Congregação. Confor-
me a advogada, as finalidades da Instituição
são aplicadas partindo do alicerce comum a
todos, ou seja, a Congregação dos Servos da

Caridade. Antes precisamos ter em mente que
nosso alicerce maior é Jesus Cristo, na figura
da Santa Igreja Católica. É ali que encontramos
os princípios cristãos, os quais devem nortear
as finalidades das nossas ações.
O quinto momento foi conduzido pela pro-
fessora Ângela Rimolo Rizzo, Diretora Pe-
dagógica da Escola São Luís Guanella e coorde-
nadora da Equipe Pedagógica do sul. Em sua
explanação Ângela apresentou a Associação
Nacional de Educação Católica do Brasil [ANEC],
e a sua função nos âmbitos nacionais e regio-
nais, enfatizando que na Associação há vários
grupos de trabalho (GTs), e que ela integra o
grupo de trabalho peda- gógico. Neste grupo
de trabalho os envolvidos se dedicam ao estu-
do e discussão de leis, decretos e atualizações
sobre educação.
Outro assunto abordado pela professora foi o
estudo e a aplicabilidade do Projeto Político
Pedagógico [PPP] nas Instituições guanelli-
anas. Na Escola Mãe da Divina Providência, lo-
calizada em Brasília/DF, por exemplo, a equipe
peda- gógica trabalha no início do ano letivo,
apresentando o projeto, a fim de possibilitar a
compreensão por todos. Ao longo do ano, o
mesmo é revisto e há a partilha de experiências
entre os professores, no intuito de que todos
se apropriem do PPP Guanelliano. Já no Insti-
tuto Divina Providência, em Capão da Canoa/
RS, o PPP também é trabalhado e estudado no
início do ano letivo e retomado ao longo do
ano, principalmente focado em alguns aspec-
tos. Na Escola São Luís Guanella, em Porto Ale-
gre/RS, o PPP foi trabalhado na Jornada Peda-
gógica realizada no início do ano letivo, onde
há um aprofundamento maior para a Educa-
ção Infantil (EI), Ensino Fundamental 1 (EF1) e
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Ensino Fundamental 2 (EF2). Também houve
contri- buições importantes vindas dos profes-
sores, o que é essencial para revisão do PPP.
Outro assunto abordado pela professora Ân-
gela foi a implantação da Nova Base Curricular
2018, na qual muitas mudanças estão previs-
tas e exigem a atenção de todas as equipes pe-
dagógicas locais quanto às mudanças. Por fim,
Ângela falou sobre inclusão, fazendo referên-
cia à fala da palestrante do dia anterior. Quan-
to ao bullying, destacou a importância da iden-
tificação, do olhar atendo, de saber dife- renciar
e, principalmente, dos registros em atas de
atendimento, a fim de garantir a segurança ju-
rídico/administrativa da escola.
Finalizando as explanações programadas para
o Encontro, a Contadora da Província, Eliana, e
a responsável pela Assistência Social, Maria do

Carmo, apresentaram aos participantes o pro-
cesso de Prestação de Contas para convê- nios,
projetos e termos de compromissos. Eliana ex-
plica sobre o processo de Gestão da Pres- tação
de Contas em casos de convênios. São muitas
informações e o gestor precisa estar atento ao
planejamento e envolver nesse processo o
operador que irá, no seu dia a dia, desenvolver
o projeto, pois é ele que sabe o envolvimento
de custos. Eliana salienta a importância do pla-
nejamento do plano de aplicação dos recursos
garantindo a gestão dos custos, tendo em vis-
ta que isso caracteriza uma boa gestão do Pro-
jeto.
A próxima edição do Encontro foi programada
para os dias 28 e 29 de abril de 2017, na sede da
Província Santa Cruz, em Porto Alegre/RS.

Vocacionados renovam seus
Votos Religiosos

Santa Missa de renovação dos Votos Religiosos foi
presidida pelo Provincial, Pe. Mauro Vogt

Jovens renovaram os Conselhos Evangélicos logo
após a homilia, diante da comunidade paroquial

Renovação dos Votos Religiosos
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Província Santa Cruz A Caminho

Data: 28 de junho de 2016
Horário: 18h30min.

Local: Paróquia Santuário Nossa Senhora
do Trabalho

Cidade: Porto Alegre/RS

“A vida dedicada a Deus mantém
a pessoa íntegra no caminho

da felicidade”
Provérbios, 13

Antes da fórmula de renovação dos Votos Religiosos os
jovens disseram cada um o seu nome

Grupo de jovens vocacionados que renovaram
os Votos Religiosos

Data: 30 de junho de 2016 - Horário: 19h - Local: Seminário Ibero Americano
de Teologia - Cidade: Bogotá/Colômbia

Jovens estudantes de Teologia também renovaram
os Votos Religiosos diante do formador

Após a Santa Missa os jovens Teólogos posaram
para a fotografia, juntamente com seus formadores
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Província Santa Cruz A Caminho

“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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Religiosos Irmãos participam de Encontro
formativo latino americano

Formação Permanente

Tema: “Identidade do Religioso Irmão e a História da Salvação - todos vocês
são irmãos” (Mt 23,8)

Data: 27 a 30 de junho de 2016
Local: Areguá - Paraguai

Grupo de Religiosos Irmãos participantes do
Encontro formativo

Além de momentos reservados à convivência, Religiosos
tiveram algumas palestras formativas


