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I- Carta do Provincial

   Quero saudar a todos com terna gratidão pela
missão que estão desenvolvendo, muitas vezes com
imenso sacrifício para que o Carisma da ternura
e do Amor Providente e Misericordioso do Pai se
difunda sempre mais.

    Com imensa alegria teremos duas profissões
perpétuas e diaconato, dos coirmãos Eli Marcel
de Abreu e Rudinei Orlandi, no dia 13 e 14 deste
mês vocacional, véspera da Assunta ao Céu. Pe-
çamos à Virgem Maria que os ajudem a serem tes-
temunhas qualificadas do Carisma da Caridade.
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"Em Deus vivemos, nos movemos e existimos”
(At 17, 22). E a existência é um dom que o
Senhor nos concede para ser vivido exclusi-
vamente no Seu amor e no amor ao próximo.
Enquanto Deus nos der vida e respiro, que ne-
nhuma batida do nosso coração e que nenhum
movimento da nossa respiração se percam em
vão.
Há pouco, como no Informativo passado me
referi, o Padre Ângelo Moroni e, anteontem,
o Ir. Arilson Bordignon foram morar no Céu.
Um com uma longa e intensa vida de doação
e partilha da alegria do Carisma da Caridade
Guanelliana: 91 anos de vida e mais de 70 de
Vida Religiosa; o outro com uma bem mais
breve, mas intensa vida de dedicação à difusão do Carisma com maestria, clareza e convicção: 44
anos, dos quais 20 de Vida Religiosa Guanelliana. Dedicou-se com muito amor e resignação aos tra-
balhos de secretaria, até o seu último dia de vida, já no limite das suas forças.
São simples exemplos de dois coirmãos que nos antecederam - talvez por alguns dias, meses ou anos
- à meta para a qual tendemos. Souberam florescer onde Deus os plantou com total empenho e
dedicação no amor, conscientes de que 'é Deus quem faz'.

   Fica claro, então, que é preciso "vigiar e orar, porque não sabemos
nem o dia, nem a hora que o Senhor virá" (Cf. Mt 25, 13).
   Que o exemplo das suas vidas nos ajudem a viver intensamente o
momento presente: não deixar passar nenhuma oportunidade, da
nossa longa ou breve vida, de sermos acolhedores, serviçais, solíci-
tos, simples, prudentes, respeitosos, capazes de perdão, de diálogo,
de paciência.
  Quando delineamos e fixamos a meta de viver a nossa vida para
servir e amar, de verdade, teremos encontrado a razão do nosso exis-
tir. A vida só tem sentido no Amor. No amor para com Deus e para
com o próximo.
 Quero dizer que quando esta perspectiva fica clara, as vocações es-
pecíficas, e estamos nos adentrando no mês vocacional, realmente
têm sentido. Só amor dá sentido a cada uma das vocações específi-
cas. "Compreendi que sem o amor todas as obras não valem nada,
nem sequer as mais retumbantes como ressuscitar mortos e conver-
ter povos" (História de uma alma).
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Provincial
Pe. Mauro Vogt - SdC

II- Aniversário de Ordenação Sacerdotal

Data Nome Ano
15 Pe. Mauro Vogt 1992

 “Pai, nos espaços infinitos esta o teu trono celeste. Eu
volto o olhar ao céu e alegro-me contigo” São Luis Guanella

      Para vivermos com audácia a nossa
vocação de Religiosos Guanellianos, Pa-
dres ou Irmãos, apresento um breve tre-
cho da autobiografia de Santa Teresinha
do Menino Jesus: "A caridade deu-me a
chave da minha vocação. Compreendi que
a Igreja tinha coração, e que o coração
era ardente de amor. Compreendi que só
o amor fazia os membros da Igreja atuar,
e que se o amor se extinguisse os apósto-
los já não anunciariam o Evangelho e os
mártires se recusariam a derramar seu
sangue. Compreendi que o AMOR abran-
ge todas as vocações, alcançando todos
os tempos e todos os lugares. Em uma pa-
lavra, ele é ETERNO!" (História de uma
Alma).
     Queridos coirmãos peço só uma gentileza: com tantos desfalques no número de coirmãos, sejam
dóceis e aceitem a Santa Vontade de Deus, deixando em segundo plano as vontades pessoais, para
edificar o Reino da Caridade com um só coração e uma só alma.

     Que a Mãe das Vocações nos ajude a viver totalmente abandonados à Santa Vontade de Deus.

           Porto Alegre, 29 de julho de 2016
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III- Aniversariantes

Data Nome Ano
02 Cl.Eli Marcel de Abreu 1974
16 Cl. Renan R. de Souza Santos 1990
22 Pe. Armando Brendice 1917

IV- Agenda da Província

Agosto
Data Local Compromisso

de 8 à 10 Reunião do Conselho Provincial - Água Boa/MTAgua Boa/MT

13 Profissão Perpétua do Cl. Rudinei e Cl. Eli MarcelParóquia San Pedro de Alcántra -
Bogotá - Colômbia

12 Ida do Provincial Pe. Mauro VogtSeminário Teológico
Iberoamericano San Luis Guanella -
Bogotá/Colômbia

14 Ordenação Diaconal dos Cl, Rudinei e Cl. Eli
Marcel

Paróquia Nuestra Señora de las
Lajas - Bogotá - Colômbia

19 a 21 Assembleia Regional CRB-RSSão Leopoldo/RS

21 a 26 Visita a Comunidade de PernambucoSalgueiro/PE

      19            Porto Alegre - Sede Provincial                Reunião do CEBEG

        30           Pe. Edenilso Costa                                                       1962

A ternura de Deus sempre nos acolhe!A ternura de Deus sempre nos acolhe!
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Província Santa Cruz A Caminho

Pe. Valdemar, vigário provincial juntamente com os coirmãos Servos da Caridade que atuam nas
comunidades de Salgueiro e Verdejante-PE, Canarana, Água Boa e Cocalinho-MT e de Brasília-DF

V- Comunicações

Nos dias 04 a 06 de julho, tivemos o regional IV dos Servos da Caridade na paróquia Santa Teresinha
e São Luis Guanella em Brasília-DF. Fazem parte do regional IV, os coirmãos Servos da Caridade
que atuam nas comunidades de Salgueiro e Verdejante-PE, Canarana, Água Boa e Cocalinho-MT e
de Brasília-DF. O encontro serve para convivência fraterna, estudo, oração, celebração, partilha e
atualização da missão e do carisma Guanelliano. Pe. Valdemar Alves, vigário provincial, é o coor-
denador do encontro ele que trabalha atualmente como pároco da Paróquia Santa Teresinha em
Santa Terezinha de Itaipu.

Formação Permanente

Encontro do Regional IV em Brasília/DF

CRB NACIONAL

24° Assembleia Geral Eletiva - CRB
Aconteceu nos dias 11 a 15 de Julho no Colégio
Madre Carmem Sallés, em Brasília-DF, a 24°
Assembleia Geral Eletiva da CRB Nacional, reu-
nindo cerca de 520 religiosos.

A assembleia contou com a presença do Prefei-
to da Congregação para os Institutos de Vida
Consagrada e as Sociedades de Vida Apostóli-
ca do Vaticano, dom João Braz de Aviz,  junta -
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Província Santa Cruz A Caminho

Dom João Braz e Dom Jaime Spengler

mente com o presidente da Comissão para os
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada e
arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime
Spengler, Ofm. A Congregação dos Servos da
Caridade foi representada pelo Provincial Pe.
Mauro Vogt.
Sendo uma assembleia eletiva, deu-se a forma-
ção da nova coordenação da CRB Nacional. A
coordenação ficou assim constituída:

Presidente: Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro,
(mad)
Diretores: Irmã Maria Petronila de Souza Soares
(Missionária da Imaculada Conceição);
Irmã Paula Francinette da Silva (Irmãs de Nossa
Senhora da Glória);
Irmã Cacilda Mendes Peixoto (Irmãs
Sacramentinas de Nossa Senhora);
Irmão Joaquim Sperandio (Irmãozinhos de Ma-
ria - Marista);
Irmão Edgar Genuíno Nicodem (Instituto dos Ir-
mãos das Escolas Cristãs - Lassalista);
Frei Cláudio Sérgio de Abreu (Ordem dos Frades
Menores Capuchinhos).

Nova coordenação da CRB Nacional

Família Guanelliana - Cooperadores Guanellianos

Formação para Delegados e
Coordenadores de Grupos Locais

Os Guanellianos Cooperadores da Província
Nossa Senhora do Trabalho estiveram reuni-
dos nos dias 16 e 17 de julho em Porto Alegre
para a Formação anual de Delegados e Coor-
denadores de grupos locais, encerrando a ter-
ceira etapa da formação iniciada em 2014, com
o tema “Liderança”.

Os três encontros foramassessorados bri-
lhante  pelo Irmão Arilson, que mesmo com
sua luta pela saúde, brindou a todos com me-
moráveis ensinamentos. Na ocasião Ir. Arilson
enfatizou que todos possuem a Sagrada Es-
critura como uma rica fonte de estudos, e tam-
bém salientou que é dever de todo
Guanelliano a leitura de obras relacionadas ao
Santo Fundador.
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Província Santa Cruz A Caminho

Assim como São Luís Guanella, um
ser humano que possuía defeitos foi
proclamado Santo, porque eu não
posso tornar-me santo? Esse foi o
questionamento que acompanhou
toda a formação e até hoje faz refle-
tir. Ser um bom líder, a exemplo de
Jesus Cristo e São Luís Guanella é um
desafio muito grande, porém deve-
se superar tal desafio buscando for-
ças em Deus, que é quem distribui a
capacidade de liderar, no entanto
não esquecendo de que todas as pes-
soas também devem se preparar
para dar uma resposta à altura.

Muitas foram as palavras que motivaram os Guanellianos a serem bons líderes e que ficarão
na memória de cada coordenador e delegado. Nosso agradecimento ao Irmão Arilson, que
hoje se encontra nos braços do Pai, na eternidade. Que receba a recompensa dos justos.

Sivanir Maria
Secretaria Provincia Nossa Senhora

do Trabalho.

Família Guanelliana - Servos da Caridade

Encontro de Formadores em Porto Alegre/RS
Nos últimos dias 17 e 18 de julho, reuniu-se na
sede provincial de Porto Alegre a equipe
formativa para a segunda reunião do ano. Esti-
veram presentes o Superior Provincial Padre
Mauro, os formadores Padre Tiago, Padre Alírio,
Padre Elisandro, o animador vocacional Padre
Adelmo e a psicóloga Gilka. Apresentou-se nes-
sa reunião o andamento da caminhada
formativa em cada uma das nossas casas de
formação do Brasil e em equipe procurou-se

fazer um discernimento para situações especi-
ficas. As reuniões de formadores são realiza-
das três vezes no ano e tem contribuído signi-
ficativamente para qualificar a formação na pro-
víncia e dar um sentido de unidade entre os
formadores.

“Com fé e gratidão nós, Servos da Caridade, celebramos a
Deus que, com um dom da sua bondade nos suscitou na
Igreja como Congregação Religiosa ao redor do Padre
Luis Guanella”.                                                               Constituição SdC n° 1
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Província Santa Cruz A Caminho

"A morte é o fim de todo mal, o começo
de todo bem, aliás é o pleno

alcance do máximo bem: o Paraíso"
São Luis Guanella

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

Irmão Arilson Bordignon, 1° filho de Ângelo
Bordignon e Arilia Duarte Bordignon, nasceu
em 4 de julho de 1972, em Foz do Iguaçu/PR. Foi
batizado em 27/07/1972, na Paróquia Santa
Terezinha, em Santa Terezinha do Itaipu/PR.
Ingressou no seminário menor em fevereiro de
1986, na mesma cidade.

Continuando sua caminhada formativa, passou
por Carazinho, Canela e Porto Alegre.Fez sua 1ª
Profissão aos 02 de fevereiro de 1996, em Cane-
la, na Capela do Oásis Santa Ângela. E realizou
sua Profissão Perpétua aos 02 de fevereiro de
2005, através das mãos do Pe. Ciro Atanásio, en-
tão provincial dos Servos da Caridade.

Irmão Arilson BordignonIrmão Arilson Bordignon
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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

"Agora, Senhor, deixai o vosso servo
ir em paz, segundo a vossa palavra.
Porque os meus olhos viram a vossa

salvação" (Lucas 2,29-30)

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

Primeiro guanelliano formado em jornalismo, dedicou
sua vida aos setores de informação, formação e comu-

nicação da província Santa Cruz, sendo responsável
pelo centro Guanelliano de formação.

Após a Santa Missa os jovens Teólogos posaram
para a fotografia, juntamente com seus formadores

Irmão Arilson era formado em Filosofia e Jorna-
lismo, e atualmente era membro do Conselho
Provincial e jornalista redator da Revista Santa
Cruzada.
Primeiro guanelliano formado em jornalismo,
dedicou sua vida aos setores de informação, for-
mação e comunicação da província Santa Cruz,
sendo responsável pelo centro Guanelliano de
formação. Como jornalista, evangelizou e difun-
diu o carisma guanelliano, através dos meios de
comunicação.
Buscou, através do estudo contínuo e do conhe-
cimento, divulgar as obras de São Luis Guanella,
foi promotor de diversos seminários, encontros
pedagógicos guanellianos, à frente da organiza-
ção do planejamento estratégico.
Em setembro de 2014, foi surpreendido pelo cân-
cer, desde então enfrentou com coragem e von-
tade de viver sua enfermidade e, mesmo duran-
te esse período de sofrimento, continuou reali-
zando a sua missão guanelliana.
Durante a sua vida terrena, apresentou amor ao
trabalho, à sua missão, foi fiel aos seus compro-
missos, cumprindo com dedicação e zelo seus
votos na vida religiosa. Amou e defendeu o
carisma Guanelliano.

Ir. Arilson Bordignon SdC

* 04/06/1972
+ 27/07/2016

Toda a nossa experiência de fé
e de serviço centraliza-se na

caridade, vivida no abandono
filial a Deus e na misericórdia
evangélica para com os pobres.

Constituição SdC n°9


