
Mc 7,34Ano 03 - Número 23 - Outubro de 2010

Efatá

Palavra do Formador

Cultura & Eventos 06
Agenda Mensal 08
Cotidiano 09
Santo do Mês 09
Conversando com 12
Obras Guanellianas 13

Pensamento Filosófico 05
Frase do Fundador 03
Palavra do Formador 01

ÍndiceSEÇÃO PÁGINA

EXPEDIENTE
Direção: Pe. Valdemar Alves Pereira-SdC - E-mail: valdemarsdc@yahoo.com.br

Endereço: Av. Benno Mentz, 1560 – Vila Ipiranga   Porto Alegre/RS  -  CEP.: 91370-020
Tel.: 0**51.3347.54.92   -   Fax: 0**51.3340.68.18

Diagramação e Editoração/Jornalista responsável: Ir. Arilson Bordignon-SdC - E-mail: arilson@guanellianos.org.br

João Felipe S. Ribeiro, Renan R. de Souza Santos e Marcio A. F. Perini - E-mail: efatainfo@yahoo.com.br
CONSELHO EDITORIAL

Informativo do Seminário Filosófico e Aspirantado Guanelliano

“A fé nos faz esperar contra
toda esperança e nos

mantém de cabeça erguida,
mesmo diante das

tribulações”

“O Espírito Santo, por sua
vez, nos impulsiona,

nos enche de entusiasmo
e de criatividade

na missão”

OOOOOEspírito Santo imimimimimpulsiona epulsiona epulsiona epulsiona epulsiona e
dádádádádáVida à Missãoà Missãoà Missãoà Missãoà Missão
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ueridos leitores e divulgadores do EFATÁ. Este mês celebramos muitas festas:
São Francisco, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, Padre Luís
Guanella, com enfoque especial a todos os missionários. Comemoramos também
outras datas importantes em nossa Igreja: Crianças, professores, médicos.

Nesta edição do nosso informativo, quero me deter a algo a que todos somos
chamados a ser através do batismo: Discípulos missionários, missionários de
Jesus Cristo.

Somos filhos amados de Deus, pensados e projetados de forma inédita e irrepetível por
Deus que nos amou, nos ama e sempre nos amará. Somos fruto do amor do Pai, existimos
porque o Senhor da vida sentiu que a nossa presença no mundo faria toda a diferença. O
nosso estilo, nosso jeito, o modo como somos e realizamos as coisas é particular em cada um.
Não existe, não existiu, nem existirá ninguém igual.

O senhor nos chama pelo batismo a participarmos de uma família - a "Família Cristã"
- espalhada no mundo inteiro. Somos irmãos, recebemos a fé e o Espírito Santo. A fé nos faz
esperar contra toda esperança e nos mantém de cabeça erguida, mesmo diante das tribula-
ções. O Espírito Santo, por sua vez, nos impulsiona, nos enche de entusiasmo e de criatividade
na missão.

Com essa marca divina ficamos sensíveis a passagem de Jesus em nossa vida, nos cha-
mando para uma vocação específica. E como todo chamado comporta uma missão, somos
enviados. No serviço missionário nos realizamos como filhos e colaboradores de Deus, ao
mesmo tempo em que levamos a Boa Nova do Reino eterno a tantos corações sedentos de
amor e de paz. E nesse caminho estamos respondendo a outro chamado que é feito para
todos, e já se começa viver aqui: a Santidade.

Por isso são Paulo nos adverte, queridos irmãos: "Seja qual for o ponto a que chega-
mos, caminhemos na mesma direção" (Fl 3,16). Acredite, não desista e numa atitude de ver-
dadeiro missionário, "deixemos de lado tudo o que nos atrapalha, sobretudo o pecado que
se agarra em nós, e corramos com perseverança com os olhos fixos em Jesus, autor e
consumador da fé" (Hb 12, 1-3).

As atitudes dos santos são aquelas dos missionários. São decididos, dão o sim a Deus
e vão e lá onde são "plantados" frutificam. São exigentes, mas suaves ao mesmo tempo.
Agem com afeto e carinho e convencem. Correm atrás até encontrarem respostas adequadas.

Cada um que deseja pode ser
santo. E não precisa realizar ativida-
des fora da realidade e/ou extraor-
dinárias, mas no dia a dia da vida:
nos trabalhos e afazeres, fazer o pro-
pósito de ser alegre; cumprimentar
com respeito e cordialidade todas as
pessoas com as quais se encontra di-
ariamente. É no hoje da nossa vida e
da nossa missão que podemos ser
santos.

Queridos, vos convido para que,
juntos como discípulos e missionári-
os, cheios de fé, esperança e carida-
de, e impulsionados pelo Espírito

Q

“Tudo posso Naquele que
me fortalece” Fl 4,13
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Frase do Fundador Ricardo Hüning

Pe. Valdemar Alves Pereira - SdCPorto Alegre, 08 de outubro de 2010.

Santo, matemos o pecador que insiste em sobreviver em nós, para que possamos dar o maior
espetáculo ao mundo, isto é, o nosso testemunho e a nossa conversão diária.

"Crer na Providência de Deus significa
crer que Deus nunca falha"

Vista parcial de Savogno, localizada a 932
metros de altitude, nas montanhas

Cemitério de Savogno, próximo da igreja,
reconstruído pelo Pe. Guanella, com as

Estações da Via-Sacra colocadas
no muro

Caros amigos, na co-
luna deste mês -
muito especial para a
Família Guanelliana
- comemoramos a
festa do Bem-aven-
turado Luís Guanel-
la. Este mês também
é dedicado às mis-

sões e à padroeira do Brasil, Nossa Senho-
ra Aparecida. Com grande entusiasmo
destacamos a grande confiança do padre
Luís na Providência de Deus, e tudo fez e
suportou graças ao Pai misericordioso e
bondoso.

Logo após sua ordenação sacerdotal,
Guanella foi transferido de Prosto (pri-
meira cidade onde trabalhou) para
Savogno; era um lugarejo com apenas 400
habitantes, encravado no pico de uma
montanha, lugar de difícil acesso, que ti-
nha como caminho uma escada de três mil
degraus. Tudo o que Luís podia levar con-
sigo, ao partir, coube num saco. Savogno
só se tornou paróquia 20 anos depois.

Chegou no lugar com uma fama de
orientador espiritual. Estava ciente de que
deveria fazer mais do que as pessoas de-
sejavam, por isso em vez de se lamentar,
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pôs-se logo a trabalhar. Arregaçou as
mangas. Fez de tudo. Foi servente, pe-
dreiro, pintor. Ampliou a igreja. Rezava.
Cantava. Brincava. Vendo que o padre se
interessava por todos em tudo, o povo
passou da curiosidade à admiração.

Organizou mutirões. Em pouco tem-
po a praça ficou uma beleza. Até o cemi-
tério mudou de cara. Mas tudo com mui-
to esforço, dedicação, trabalho e empenho
da população.

De onde vinha o dinheiro para tan-
tas realizações em Savogno em tão pouco
tempo? O cofre de Luís era a Divina Pro-
vidência! Está certo quem disse: "Crer na
Providência de Deus significa crer que
Deus nunca falha!" Além disso, Guanella
manifestava um grande fervor ao falar de
Jesus na Eucaristia! Quanto amor ao fa-
lar em Maria! Gostava de apresentá-la às
mulheres de Savogno como mulher san-
ta, forte, sofredora e de uma fé inabalá-
vel. Referindo-se às atitudes de Luís um
amigo seu disse: "O mundo pode caminhar
sem doutrina. Sem bondade, porém, nun-
ca!"

Fonte: Gambi, Orlando. Padre Luís Guanella: O Servo dos pobres. Aparecida, SP. Ed. Santuário, 2004.
Lucarelli, Vasco. Padre Guanella: Um contemporâneo atraente. Porto Alegre, RS. Ed. Pallotti, 1990.

Casas de Savogno, feitas com pedra e madeira

Casa paroquial de Savogno

Padre Luís pensava em tudo e nin-
guém ficava esquecido. Era aquele padre
que toda a comunidade precisava. Nunca
dizia que estava cansado, pois se entre-
gava nas mãos de Deus.

Foi um homem que seguiu fielmen-
te o projeto de Deus; sentiu-se tocado e
foi até o fim sem desanimar. Todos os
seus méritos e conquistas foram graças
concedidas pela Divina Providência.

Pequeno
monumento em
homenagem ao
Pe. Luís Guanella,
localizado na
praça, defronte
a paróquia
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Pensamento Filosófico João Felipe S. Ribeiro

AAAAAvicenavicenavicenavicenavicenaAAAAAvicenavicenavicenavicenavicena

“““““Aquele cuja eAquele cuja eAquele cuja eAquele cuja eAquele cuja existênciaxistênciaxistênciaxistênciaxistência
é necessária deé necessária deé necessária deé necessária deé necessária devvvvveeeee
necessariamente sernecessariamente sernecessariamente sernecessariamente sernecessariamente ser
uma essência”uma essência”uma essência”uma essência”uma essência”

“““““Aquele cuja eAquele cuja eAquele cuja eAquele cuja eAquele cuja existênciaxistênciaxistênciaxistênciaxistência
é necessária deé necessária deé necessária deé necessária deé necessária devvvvveeeee
necessariamente sernecessariamente sernecessariamente sernecessariamente sernecessariamente ser
uma essência”uma essência”uma essência”uma essência”uma essência”

Olá, caríssimos leitores do Efatá! Muito obrigado, pelos e-mails que me enviaram sobre o
último artigo que escrevi sobre São Tomás. Neste mês vou descrever o pensamento de
Avicena, datado no ano de 980 em Afsana, na Pérsia (hoje conhecido como Uzbequistão).
Trata-se do mais importante filósofo árabe oriental. Naquele tempo a Filosofia era
definida como o conhecimento da causa verdadeira das coisas.
Avicena recebeu toda a sua educação em Bukhara. Aos 10 anos de idade começou a
estudar o Alcorão, os clássicos Árabes, outras ciências e filosofia grega.

Foi o primeiro árabe a criar um sistema filosófico
que é completo. De seus estudos iniciais da Lógica
ele se voltou para o estudo da Física e da
Metafísica, por sua própria iniciativa. Com uma
inteligência extraordinária precoce, aos 20 anos já
era médico famoso. Caracterizou-se por um saber
enciclopédico, com obras sobre medicina, direito,
religião, astronomia, matemática, física, lógica e
filosofia.
Pressupondo a filosofia, Avicena procurou conciliar
as doutrinas de Platão e Aristóteles. Trabalhando
com as idéias aristotélicas para provar a existência
de Deus, relatou a existência e a essência como
iguais, ou seja, Deus é igual à sua essência e fonte
do ser de outras coisas. Avicena considerava o
universo formado por três ordens: o mundo
terrestre, o mundo celeste e Deus.
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Nos dias 10, 11 e 12 de setembro foi realizada nas dependências do Educandário São Luiz e da
Escola Dom Luís Guanella, em Porto Alegre/RS, a XV Assembleia dos Cooperadores Guanellianos
pertencentes à Província Nossa Senhora do Trabalho. Este ano o evento teve como tema "Ser
santos nas pegadas de Guanella" e o como "Oração, Palavra e Caridade". O encontro foi
assessorado pelo Padre Antonio Francisco de Melo Viana (SdC) e a Irmã Sônia Maria Southier
(FSMP). Também estiveram presentes alguns integrantes do Conselho Nacional dos Cooperadores
Guanellianos.
Na manhã do domingo, dia 12, foi realizada a eleição do novo Conselho Provincial, que foi empossado
no final da santa missa conclusiva. Agradecemos a participação de todos e desejamos aos
Cooperadores muita fé para caminharem nas pegadas de santidade do Bem-aventurado Luís Guanella.

Do mundo terrestre, a inteligência, através de uma intuição
mística, estabelece contato com o mundo celeste. Deus, além
de ser ato puro e o "Primeiro Motor" (como no
pensamento de Aristóteles), representa o Ser necessário, cuja
essência se equipara à sua própria existência e que constitui a
base de todas as possibilidades.
Sua influência no Oriente não foi duradoura devido à oposição
dos teólogos ortodoxos.
No Ocidente, Avicena foi decisivo para a difusão do pensamento
de Aristóteles nos séculos XII e XIII, tendo influenciado filósofos
posteriores, como Duns Escoto, Alberto Magno e Tomás de
Aquino, que nutriam grande admiração por ele.
O seu texto filosófico científico mais importante é o Kitab
al-Shifa (A cura da ignorância), conhecido em latim pelo título
de Sufficienta. É uma enciclopédia sobre o saber
greco-islâmico do século XI, onde aborda temas como: conhecimento teórico: física,
matemática e metafísica e conhecimento prático: Ética, economia e política.
Paz para você, até a próxima edição do Efatá!

Cultura & Eventos
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

* XV Assembleia dos Cooperadores Guanellianos - Província N. S. do Trabalho
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No dia 19 de setembro a Paróquia
e Santuário Nossa Senhora do Tra-
balho realizou um almoço beneficen-
te em prol do Seminário Guanelliano,
no salão de festa da capela São
Paulo, localizada na Vila Ipiranga,
em Porto Alegre/RS.
No cardápio foram servidos frango
assado, massa e saladas. Destaca-
mos a participação dos paroquia-
nos que se empenham na formação
dos futuros Servos da Caridade, e
pedimos que Deus abençoe e os re-
compense pelos esforços realizados
em favor das vocações sacerdotais
e religiosas.

Durante todo o mês de setembro o
nosso grupo de seminaristas participou de
uma gincana em honra a São Vicente de
Paulo e Santa Luisa de Marilac. A gincana
foi realizada na Paróquia São Vicente de
Paulo, no bairro Jardim Planalto, em Porto
Alegre. Desempenhamos várias tarefas
como a participação em procissões, mis-
sas festivas, visita às obras Vicentinas,
além de arrecadarmos roupas, livros e ali-
mentos para serem doados às Institui-
ções assistenciais da comunidade.
Agradecemos a oportunidade que nos foi
concedida e destacamos a integração com
os devotos de São Vicente de Paulo e
Santa Luisa de Marilac.

* Almoço Vocacional

* Gincana em honra a São Vicente de Paulo e Santa Luisa de Marilac

“...Portanto, a Obra de Dom Guanella é
Obra de Deus, e, se é Obra de Deus,

é maravilhosa, é benéfica,
é santa”Paulo VI
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Dica de livro

VVVVVocê é uma Bênçãoocê é uma Bênçãoocê é uma Bênçãoocê é uma Bênçãoocê é uma Bênção
Ideias & Letras - 2a Edição, Aparecida/SP. 2008
79 páginas
Anselm Grün

Agenda Mensal
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

Data Local Compromisso
15 Seminário - Porto Alegre/RS Reunião com o Provincial.

17 Seminário - Porto Alegre/RS Trabalho Vocacional Jovem - TVJ.
24 Santuário N. S. do Trabalho

- Porto Alegre/RS
Festa em honra ao Bem-aventurado Luís
Guanella.

06 e
07/11

Seminário - Porto Alegre/RS Trabalho psicopedagógico.

08
a 12/11

Hotel Pampas - Canela/RS XIII Assembleia dos Servos da Caridade.

13/11 Seminário - Porto Alegre/RS Reunião da equipe formativa.

Palavras boas, palavras de bênção abrem um espaço de
vida e de amor. Palavras de bênção podem transformar
uma situação. Por isso, nunca pronuncio a bênção só so-
bre as pessoas concretas, mas sempre também sobre sua
situação concreta de vida. Palavras de bênção conseguem
desvencilhar complicações e deixar situações bloqueadas
fluírem novamente.
Muitas pessoas têm medo de abençoar as outras. Acham
que isso está reservado aos sacerdotes. Mas, para mui-
tos é uma experiência maravilhosa poder dar e receber a
bênção de Deus. Todo cristão tem plenos poderes para
abençoar. E todo cristão é abençoado por Deus. A bênção
não deve restringir-se a uma palavra qualquer, mas uma
resposta ao desejo mais profundo e à real necessidade da pessoa em particular. Abençoar é
um gesto de atenção pessoal.

PENSAMENTO DO PE. LUÍS GUANELLA

“Não sinto nenhum desprazer por ter seguido até aqui a
voz do coração”
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Cotidiano
Alexandre Kroetz e

Diovane Sulzbacher Zwirtes

Caros leitores!
Mais uma vez chegamos até você através do nosso informativo. Nesta coluna apresen-
tamos um pouco da nossa caminhada cotidiana; neste mês falaremos sobre o lazer.
O seminário Filosófico e Aspirantado Guanelliano tem o lazer como um dos principais
pilares da formação. Ele consiste em um tempo livre para os seminaristas se divertirem
com brincadeiras, jogos de fla-flu, bilhar, pingue-pongue e...

...futebol.
Toda semana, às
quartas-feiras, temos o
jogo de futebol sete (suíço), às 16h30min...

...e aos sábados, às
20h30min. no giná-
sio de esportes da
Escola Dom Luís Gua-
nella, onde os semi-
naristas juntamente
com o formador e o co-formador, con-
vidam integrantes de pastorais e pes-
soas amigas para completar o time
de futsal. Este lazer é um tempo de
distração e de diversão para a nossa
comunidade formativa.

Santo do Mês Renan Rafael de Souza Santos

Olá, queridos amigos leitores! Neste mês de
outubro, de maneira muito especial,

recordaremos mais intimamente a vida do
Bem-aventurado Luís Guanella.

Não poderia haver melhor mês para
festejarmos o nosso fundador.

Guanella
Bem-aventurado Luís
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No mês missionário e do
Rosário, lembramos esse homem
que cultivou uma linda devoção a
Nossa Senhora, e a externava
quando inspirava aos seus a ora-
ção diária do terço; um padre que
viveu missioneiro. Fundou duas
Congregações para levar a men-
sagem da caridade aos quatro can-
tos do mundo; não parava nos li-
mites, ia além. Vivia e inspirava
"fazer-se ao largo" (Lc 5,4).

Como Jesus exortou a Si-
mão Pedro dizendo "avance para
águas mais profundas", do mes-
mo modo o Pe. Guanella, impul-
sionado pelo Espírito Santo, não
ficou na cômoda vida dos Alpes
da Itália. Saiu, adentrou numa re-
alidade nova para "fazer-se ao lar-
go", avançou para águas mais pro-
fundas, entendeu melhor isso ao
chegar em Pianello Lario depois
de atravessar o  lago de Como, e

inspirou aquele grupo de Irmãs
que atravessaram o mesmo lago
para continuar essa missão.

O rosário e a missão são
elementos que impregnaram a con-
duta do Pe. Guanella, impulsio-
nando-o a voos mais altos, com
as asas da caridade. Prefigurou-
se ao sair da comodidade do mi-
nistério que sua realidade cultiva-
va, sendo no ministério santo sa-
cerdotal uma espada de fogo, um
ardor missionário que norteou
toda a sua missão. Isso mesmo,
uma espada de fogo: "Quero ser
uma espada de fogo no ministério
santo", dizia ele.

Esse foi o lema de sua or-
denação presbiteral, ao qual em
toda a sua vida correspondeu. Foi
seu grito de guerra, pois comba-
teu o bom combate. Homem san-
to, profeta da caridade, o bom
samaritano, servo dos pobres, to-
dos títulos atribuídos a ele. Um
servo da caridade servindo ao
Senhor, em toda sua vida, através
dos últimos: marginalizados, defi-
cientes físicos e mentais, carinho-
samente chamados de bons-filhos.

Luís Antônio Guanella foi o
nono filho da família. Nasceu em
Fraciscio, Itália, no dia 19 de de-
zembro de 1842. No dia seguin-
te, apesar do frio e da neve, o pai,
Lorenzo Guanella, levou o recém-
nascido para batizar em Campo-
dolcino, cidade a três quilômetros
de Fraciscio. O nascimento de um
filho era algo especial para os pais
Lorenzo Guanella e Maria Bianchi.
Imaginemos um dia de sol ou uma
manhã de primavera. "Um filho é
Deus que abençoa nosso amor e
nada vale a alegria de tê-los".

Luís Guanella teve uma edu-
cação moldada pela disciplina e

honestidade de seu pai e a ternura
e generosidade de sua mãe, um
equilíbrio que forjou o santo.

Cresceu num lar católico,
onde todo dia se rezava o terço e
se meditava a vida dos santos. Na
sua infância brincava de fazer sopa
para os pobres que vinham bater
a sua porta. Sem dúvida essa brin-
cadeira prenunciava o que have-
ria de transformar-se no seu ideal
de vida.

Com sete anos de idade foi
crismado e aos 10 anos fez a Pri-
meira Comunhão. Um dia especi-
al, donde mais tarde rezando no
monte Gualdera, em Campodol-
cino, acaba dormindo e vê Nossa
Senhora e como que num filme ela
lhe diz qual seria sua missão: aju-
dar os mais necessitados.

Então com 12 anos ele in-
gressa no Seminário menor Tolo-
meu Gallio, em Como, onde com-
pleta os estudos. Um período de
preparação com provações, sacri-
fícios e renúncias. Com 20 anos
inicia os estudos de Filosofia e
Teologia no seminário de Santo
Abôndio.

Imagem da virgem que
apareceu a Guanella no dia da

sua Primeira eucaristia

Menino Guanella extasiado
diante da aparição da Virgem
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Em meio a Revolução da
Itália, quando seminaristas deixa-
vam-se arrastar por ideias subver-
sivas, Luís permaneceu firme nos
seus princípios, equilibrado em
seus juízos, sereno de espírito ali-
mentava em seu coração desejos
bem mais nobres. No dia 26 de
maio de 1866 Luís Guanella foi
ordenado sacerdote, vendo aber-
tos à sua frente imensos caminhos
de amor, espalhados pelo mundo
inteiro.

A partir daí, o padre monta-
nhês empreendeu uma longa cami-
nhada. Por acreditar num trabalho
laborioso, que levava a promoção
da dignidade humana, foi causa de
abalo às estruturas sociais da épo-
ca. Foi perseguido e viveu um ver-
dadeiro calvário até chegar a
Olmo, numa comunidade pequena
para não dar trabalho.

Porém, o período que aí
permaneceu serviu também de re-
tiro espiritual, pois se preparou

para finalmente
dar um voo mais
alto.
Transferido para
Pianello Lario,
substituiria o pa-
dre Coppini, que
havia falecido. Em
Pianello encontra
um grupo de Ir-
mãs (as primeiras
Irmãs da Congre-
gação feminina
que funda), as Fi-
lhas de Santa Ma-

ria da Providência.
É a hora da misericórdia!

Agora com mais intensidade, Pe.
Guanella exerce sua missão, sen-
do o bom samaritano que socorre
a todos aqueles que estão margi-
nalizados nas estradas da vida,
seguindo o preceito de Cristo: "o
que tendes feito a um destes, é a
mim que o fizestes".

Na verdade, Pe. Guanella
nos inspira a socorrer incondicio-
nalmente o próximo. Dizia ele: "não
se pode parar enquanto houver
pobres a socorrer". Em 1896 fun-
da a Congregação feminina e em
1908 é a vez dos Servos da Cari-
dade, formada de Padres e Ir-
mãos.

Empenhado na construção
de um novo mundo alicerçado na
caridade ("em tudo e com todos a
caridade"), nos exorta que "edu-
car é obra do coração". Faleceu
em 24 de outubro de 1915, víti-
ma de uma paralisia que acome-

teu seu corpo, prejudicando todo
o organismo. Em 1962, foi beati-
ficado. E com grande alegria a Fa-
mília Guanelliana - Servos da Ca-
ridade, Filhas de Santa Maria da
Providência e Cooperadores Gua-
nellianos - se preparam para a sua
canonização.

Em 2011 Pe. Guanella será
proclamado Santo pela Santa Sé,
ou seja, será elevado as honras
dos altares. Que o Bem-aventu-
rado Luís Guanella interceda jun-
to a Deus Pai por nós, que ele
possa ser a ponte entre nós e
Deus.

Somos convidados a ado-
tar o seu lema "rezar e sofrer", pois
a santidade também deve ser a
meta de vida de todo o cristão.

Pe. Luís Guanella em 1912:
certeza de ter trilhado

o caminho proposto
por Deus

Não deixar ninguém para trás: esta foi a
meta de vida de Dom Guanella, pois
todos os seres humanos fazem parte da
família de Deus
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Conversando com... Marcio Antonio Fachin Perini

Amigos leitores de nosso informativo
Efatá!
Nesse mês de outubro entrevistamos
nossas queridas cozinheiras:
Maria Isabel, Vânia, Anita e Ângela.
Elas são responsáveis pelo preparo dos
alimentos para as crianças do
Educan- dário São Luiz, professores,
funcionários, comunidade religiosa e
seminaristas. Confira!

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Maria Isabel, neste tempo que você está atuando nas obras Guanellianas de Porto Alegre,
nos conte como é realizar esse trabalho?

Maria Isabel - Eu estou atuando nas obras Guanellianas há 19 anos e realizo até hoje da mesma
maneira do primeiro dia. Pois comecei com muito amor e dedicação sendo Cooperadora Guanelliana
e funcionária. Devemos colocar "amor" em tudo o que fazemos, pois o amor é como um solvente, um
óleo, um tempero, um perfume.
Se você falar com amor, o teu próximo entende melhor. Se você fizer a comida com amor ela fica mais
saborosa. O mundo é uma obra de amor criada por Deus, e as pessoas precisam sintonizar-se com esta
obra e então tudo ficará melhor.

Maria Isabel, Vânia, Anita e Ângela - Às 7h30 min. começamos com o café da manhã dos Padres,
seminaristas, Irmãos, funcionários e as crianças do educandário do turno da manhã. Logo após o café
iniciamos os preparativos para o almoço dos mesmos.
Enquanto isso, servimos um lanche no intervalo, às 10h, e às 12h é servido o almoço em distintos
lugares: refeitório dos Padres e seminaristas; refeitório dos funcionários e professores e também refei-
tório das crianças, onde se encontram os grupos dos dois turnos: manhã e tarde.
Às 16h é servido um lanche e após, damos início ao jantar, que é servido às 19h 15 min.

EFEFEFEFEFAAAAATÁ -TÁ -TÁ -TÁ -TÁ - Como vocês organizam as tarefas do dia a dia?

“O amor é paciente, é bondoso; a amor não é invejoso, não é arrogante, não se
ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não
guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se

com a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”
Carta de São Paulo aos Coríntios 13,1-13
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Escola
Don Luís Guanella

Obras Guanellianas Darlan Lanzana Müller

Estimados leitores!
Neste mês apresento a vocês a Escola Don Luís
Guanella. Fundada em 02 de março de 1967,
inicia seu trabalho com 78 matrículas e com a
finalidade de ter maior convivência com a ju-
ventude e suas famílias do bairro Vila Ipiranga,
zona norte de Porto Alegre/RS, visando uma
equilibrada educação cultural e cristã.

A escola funcionou por algum tempo nas
dependências do Educandário São Luis, somen-
te com o curso primário. No ano de 1967, de
forma experimental, funcionou o curso ginasi-
al. Com o passar do tempo, se pensou na cons-
trução de outro prédio, mais amplo, que ofere-
cesse mais salas e espaço de convívio.

O novo prédio, atual casa paroquial do
Santuário Nossa Senhora do Trabalho, foi con-
cluído em dezembro de 1969. Em 1971 foi juri-
dicamente reconhecido o Ginásio Ipiranga jun-
to à Secretaria de Educação, possuindo o direi-
to de ter os cursos de primário e secundário do
ginasial.

Em 1979 foi concluído o prédio atual da
escola, ao lado do antigo, com maior capacida-
de física. E em 1994 foi iniciado o processo jun-
to ao Conselho Estadual de Educação, para ins-
talação das séries de Ensino Médio.

“É preciso preocupar-se pelo melhor desenvolvimento das pessoas e não dizer
nunca basta em promover o aperfeiçoamento próprio e dos outros”

“O trabalho de educação em geral e em particular é trabalho de todo dia,
por todos os dias da vida”

Documento Base para Projetos Educativos Guanellianos, n0 130, p. 57
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Algumas descobertas mudam
o mundo.

Outras mudam sua vida.

Algumas culturas mudam
o mundo.

Outras mudam sua vida.

Atualmente a escola oferece à comunida-
de ensino a partir da Educação Infantil, incluin-
do o período integral (maternal), Ensino Funda-
mental e Ensino médio. Atende em torno de 450
alunos. Possui laboratórios de informática e ci-
ências, ginásio esportivo coberto, duas quadras
poli-esportivas abertas, espaço de lazer, diver-
sas salas de fácil acesso, por exemplo, com o
uso de elevador. Enfim, trata-se de uma escola
que evoluiu com sua história e que continua pro-
gredindo para o bem-estar de seus alunos.

A escola, em coerência com a pedagogia
do Pe. Luís Guanella e a parceria coma Rede
Católica de Educação (RCE), procura educar in-
tegralmente a criança, o adolescente e o jovem,
a fim de que possa se preparar para ser um ho-
nesto cidadão e um bom cristão, além de al-
cançar a imprescindível realização profissional.

Que Deus abençoe a todas as pessoas que
se dedicam a esta Obra educacional, em espe-
cial aos nossos alunos, que serão os propaga-
dores da educação e dos ensinamentos recebi-
dos na Instituição, que leva o nome do nosso
fundador (Guanella) e procura transmitir seus
exemplos.

Fachada da estrutura predial atual

Pátio localizado ao lado do ginásio
esportivo

Missão Visão

Valores

“Educar e evangelizar a pessoa humana,
através dos princípios da pedagogia do amor
providente e preventivo, promovendo-a em

todas as suas dimensões, segundo as
potencialidades do indivíduo”

“Ser referência como instituição de ensino,
perpetuando sua missão na

sociedade, visando a promoção humana
em sua plenitude”

1. Confiança na Providência 2. Competência 3. Transparência 4. Espírito de Família
5. Inovação Criativa 6. Valorização Integral do Ser Humano 7. Caridade Solidária


