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CADA PROVÍNCIA 

ELABORE SEU PROJETO 

EDUCATIVO E ADAPTE-O 

AO PRÓPRIO 

CONTEXTO CULTURAL

A presente proposta atende ao Regulamento dos Servos da 
Caridade, nº 93:



INTRODUÇÃO

Este Projeto é fruto de:

 Incentivo do Provincial da Associação Servos da 
Caridade;

 Diretores das Instituições do Brasil, que se 
reuniram pela primeira vez em 2005 – Canela;

 Segunda reunião das direções das Instituições 
ocorrida em 2006;

 Consulta em textos como: o PEG, os Escritos do 
Fundador, os Documentos da Igreja, a Legislação 
Federal, os Relatórios das Pesquisas e os textos 
compilados e sistematizados em cada Instituição.



MARCO SITUACIONAL

MARCO DOUTRINAL

MARCO OPERACIONAL

O Projeto Educativo Guanelliano do Brasil, dos Servos 

da Caridade, se orienta sobre três eventos 

relevantes, a saber:



1. Marco Situacional



Em 1947, 

chegam ao 

Brasil dois 

religiosos 

guanellianos, 

provenientes da 

Delegação 

Argentina, para 

assumirem a 

Cidade dos 

Meninos, em 

Santa Maria/RS

Cidade dos Meninos

Santa Maria



Em dezembro 

de 1947, em 

Porto 

Alegre/RS, 

junto a Rua 

Lima e Silva, 

dois religiosos 

guanellianos 

iniciam o 

atendimento 

aos menores 

carentes 

Educandário São Luís

Porto Alegre



Em 1949, os 

Servos da 

Caridade 

assumiam o 

Pão dos Pobres 

Santo Antonio, 

em Santa 

Maria/RS, que 

acolhia 

menores 

abandonados

Pão dos Pobres Santo Antonio

Santa Maria



Em 1950, 

instalaram-se 

os primeiros 

meninos de 

rua no 

Patronato 

Santo Antonio, 

Carazinho/RS, 

igualmente 

assumido pelos 

Servos da 

Caridade

Patronato Santo Antonio

Carazinho



Em 1951, os 

guanellianos 

iniciam os 

trabalhos de 

cuidados e 

educação para 

meninos no Rio 

de Janeiro/RJ
Escola Nossa Senhora Nazaré

Rio de Janeiro



No ano de 

1953, os 

guanellianos 

inauguram o 

Patronato São 

José, em 

Itaguaí/RJ

Patronato São José 

Itaguaí



Em 1961, foi 

fundada a Casa 

Nossa Senhora 

da Divina 

Providência, 

em Capão da 

Canoa/RS

Instituto de Educação Divina Providência

Capão da Canoa



Em 1972, se 

construiu ao 

lado da 

paróquia de 

São José do 

Patrocínio, em 

Santa 

Maria/RS, a 

Escolinha 

Padre Orlando

Escolinha Padre Orlando

Santa Maria



A Escola Mãe 

da Divina 

Providência 

surgiu com a 

chegada dos 

Servos da 

Caridade em 

Brasília/DF, em 

1976
Escola Mãe da Divina Providência

Brasília



Em 1983, início 

das atividades 

do Centro de 

Educação 

Infantil Don 

Guanella, junto 

a paróquia 

Santa Cruz, 

São Paulo/SP

Centro de Educação Infantil Don Guanella 

São Paulo



Núcleo Sócio 

Educativo 

Santa 

Terezinha, 

junto a 

paróquia Santa 

Cruz, em São 

Paulo/SP

Núcleo Sócio Educativo Santa Terezinha 

São Paulo



Em 1985, 

solenemente 

era inaugurada 

a casa para o 

atendimento 

de crianças 

deficientes em 

São Paulo/SP
Recanto Nossa Senhora de Lourdes 

São Paulo



Eis, portanto, a localização das obras guanellianas dos 

Servos da Caridade, em território brasileiro

Salgueiro/PE

Canarana/MS

Brasília/DF

St. Ter. Itaipu/PR

Rio de Janeiro/RJ

Água Boa/MS

Carazinho/RS

São Paulo/SP

Piraquara/PR

Capão da Canoa/RS

Porto Alegre/RS

Santa Maria/RS

Itaguaí/RJ



2. Marco Doutrinal



Para Pe. Guanella, o coração é o ponto 

de partida, de apoio e de chegada em 

todo o processo educativo



Ponto de ChegadaPonto de Saída

Ponto de Apoio

É a base recebida na família: 

base que auxilia e reforça a 

estruturação e formação 

moral e religiosa do aluno; 

é ela a aliada da escola

Ocorre a cada dia; auxilia, 

apóia e torna a vida dos que 

o cerca um pouco melhor 

através de um abraço, uma 

palavra amiga, um alimento...

É aquele do coração, que são os princípios morais 

e religiosos, além das potencialidades de cada 

pessoa (está ligado com o percurso)



 Uma relação amistosa de ajuda;

 Um processo de auto-formação;

 Uma Obra da Graça de Deus;

 Uma dimensão social;

 Um caminho Universal de esperança.



Fontes inspiradoras da Ação Educativa

 Deus Pai, providente e 

misericordioso

 Jesus Cristo, que nos mostrou 

este amor, especialmente aos 

mais fracos

 O Espírito Santo, que nos 

impele a colocar-nos a serviço 

dos outros

 A Santíssima Trindade, modelo 

de comunhão



 Sagrada Família, que na 

sua humanidade, expressa 

de forma sublime a 

comunhão da Trindade

 Maria Santíssima, figura 

atenta às necessidades de 

cada filho seu

 Pe. Luís Guanella, que por 

amor a Deus, se fez amor 

por todos aqueles que mais 

precisam de atenção



3. Marco Operacional



Estilo Educativo

 Pe. Guanella, podemos assim considerar, 

foi um educador da práxis, porque:

1. Primeiramente ele não teve formação 

universitária;

2. Ele educou tendo por fundamento o 

amor de Deus Pai por cada ser humano;

3. Educou para a confiança em Deus e para 

a vida;

4. Usou para isso a fé uma vida exemplar.



 O processo educativo 

guanelliano tem seu 

alicerce no...

que nos move a...

Procurar o próximo
Ajudá-lo a superar 
limites
Conduzi-lo a uma 
comunhão de vida
A criar fraternidade



 Corresponsável da confiança da família e 
da sociedade para o formação do 
cidadão;

 Deve proporcionar ao educando um 
ambiente de aprendizado, onde haja 
afeto, confiança, respeito, diálogo, alegria, 
suavidade, firmeza;

 Aquele que investe em sua 
profissionalização, em seu 
aprimoramento acadêmico, para 
oferecer com propostas educativas 
variadas e ricas que façam o aluno 
sentir-se chamado a conhecer, e a 
adquirir espírito crítico
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As pessoas são ajudadas a se defenderem dos 

perigos e a superarem os desafios;

A Educação Preventiva também busca assumir 

posturas formativas que visam a aceitação e a 

promoção da espiritualidade;

Faz com que a ação educativa não considere 

nunca concluído o trabalho de formação;

Promove o respeito à individualidade e à 

história de vida de cada um, com especial 

atenção;

No Sistema Preventivo toda relação interpessoal 

nasce do coração; enquanto o conhecimento 

técnico e científico serve como instrumento que 

busca uma relação educativa fundamentada por 

um amor iluminado pela inteligência;

Estimula a acolher o outro; a força do grupo 

caracteriza-se por um clima de familiaridade que 

torna agradável a convivência;



Estamos convencidos que...
 Para ajudar alguém não basta o intelecto e a 

informação psicológica;

 É necessário considerar a pessoa como se 

fizesse parte da própria família;

 Acompanhar respeitando a liberdade e 

autonomia do outro;

 Encorajar o outro a seguir no caminho do 

bem.



O Estilo Educativo Guanelliano é 

aquele de uma família que busca 

o melhor para os seus membros



O processo educativo numa 

Instituição Guanelliana é:

 Vida de oração

 Relação amorosa entre                       

todas as pessoas

 Integração entre teoria e prática

 Diálogo constante, simples e familiar

 Promoção do protagonismo do 

educando

 Construção de um ambiente fraterno, 

respeitoso e justo



Os princípios fundamentais ao 

Educador Guanelliano

 Sabe circundar de afeto:                              

acolhe, aceita, está atento às                

necessidades

 Oferece ricas e adequadas propostas educativas

 Valoriza os dons da natureza e da graça: descobre 

as capacidades de cada um, ajuda a desenvolvê-las

 Cuida, ajuda, encoraja, acompanha, prodigaliza-se, 

confia na Providência, age com simplicidade e 

alegria, suavidade e firmeza



 Os relacionamentos na escola

 O relacionamento com a família

 O relacionamento com a comunidade

 As atividades esportivas

 As atividades culturais



Os membros da comunidade educativa almejam o mesmo 
ideal do Pe. Guanella; atuam de modo responsável no 
promoção da pessoa; e, buscam a autonomia econômica da 
Obra

 Direção Geral

 Comunidade Religiosa

 Comunidade Escolar

 Apoio Sócio Educativo (ASEMA)

 Cooperadores Guanellianos

 Jovens Guanellianos

 Voluntários

 Movimento Laical Guanelliano



 Está em sintonia com a Igreja do Brasil e as 

orientações da Congregação

 Constitui-se por momentos de oração, 

reflexão e diálogo

 Manifesta-se através de ações, como: 

catequese, Celebração Eucarística, reuniões, e 

em qualquer outra circunstância em que se 

achar oportuno



Aos Educadores da Família Guanelliana...


