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Estimados Coirmãos!

Iniciamos o mês de outubro que, além de ser tradicionalmente o
mês das missões, do Rosário e, para nós, o mês guanelliano, nes-
te ano se enriquece ainda mais porque no dia 11 de outubro tere-
mos - em nível de Igreja - a abertura do Ano da Fé, instituído
pelo Papa Bento XVI no aniversário dos 50 anos do Concilio
vaticano II e dos 20 anos da promulgação do Catecismo da Igre-
ja católica. E, inclusive, teremos a abertura da XIII Assembleia
do Sínodo dos Bispos que tem o objetivo de refletir sobre Nova
Evangelização para a transmissão da fé cristã.

Ano da fé. Este ano será uma ocasião propícia a fim de que todos os fieis compreendam que
o fundamento da fé cristã é "o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à
vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo". Fundamentada no encontro de
Cristo ressuscitado a fé poderá ser redescoberta na sua integridade e em todo o seu esplen-
dor. "Também em nossos dias a fé é um dom que se deve redescobrir, cultivar e testemunhar",
para que o Senhor "conceda a cada um de nós viver a beleza e a alegria de sermos cristãos".

Deus através da sua Igreja nos proporciona alimentos sempre antigos, mas também,
sempre novos, para nutrir a nossa fé.

Nesta Edição

I- Carta do Provincial

I- Carta do Provincial 01

AniversariantesIII- 04
Ordenação SacerdotalII- 04

IV- Agenda da Província 04
V- Comunicações 05



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

MISSÃO
“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”

VISÃO
“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”

Província Santa Cruz A Caminho

2Outubro de 2012 - Ano XV - Número 152

A palavra de Deus está em primeiro lugar. Todos
os cristãos católicos são convidados a uma reno-
vada meditação da Palavra de Deus, que o Papa
propõe a todos nos últimos tempos, inclusive aos
catequizandos e aos jovens, através da Leitura
orante da Bíblia.

O XIX Capítulo geral, nas suas moções, in-
siste muito sobre a Leitura orante da Bíblia
(Lectio Divina) para uma renovação profunda da
nossa vida de consagrados, e nos convida a "pri-
vilegiar os momentos da meditação, da Lectio di-
vina partilhada". O Capítulo nos convida a nos
colocar numa atitude de discípulos que seguem o
Senhor e por Ele se deixam continuamente edu-
car e conduzir ao longo da vida.

"Evangelizados para evangelizar" é o títu-
lo de sete moções aprovadas pelos Padres capi-
tulares. Muito significativo este apelo do Capítulo, porque nós Consagrados podemos dar
por descontado que não precisamos ser evangelizados, mas que temos só a missão de
evangelizar.

A aproximação pessoal e comunitária da Palavra de Deus usando o instrumento e a
metodologia da Lectio divina nos deve afastar do perigo da mediocridade da Vida consa-
grada, mas, sobretudo, nos deve levar a um renovado fervor na vivência da nossa vocação,
no seguimento alegre e fiel de Jesus Cristo. A mediocridade da VRC é o grande perigo de
hoje, afirmava Dom João Braz de Aviz, Prefeito da Congregação dos religiosos, no dia 2 de
fevereiro deste ano. A mediocridade nos leva a sermos nem quente e nem frios, como nos fala
o Apocalipse. Deus não sabe o que fazer dos mornos, de fato "os vomita de sua boca".

A Palavra de Deus meditada nos leva a trilhar o caminho da conversão e isso é exata-
mente o que a Igreja nos pede neste ano da fé: uma conversão pessoal e comunitária. Uma
conversão que leva a juntar Fé e Vida, uma fé vivida na prática da caridade, que deve cres-
cer sempre mais em nossas comunidades. O Papa, na carta Apostólica a Porta da fé, afirma:
"O ano da fé é convite para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor, único Salvador
do mundo." "E também" - continua o Papa - "A fé, que atua pelo amor" (Gal 5,6), torna-se um
novo critério de entendimento e de ação, que muda toda a vida do homem".

É interessante que a moção do XIX Capítulo geral que nos pede a Lectio divina feita
com regularidade, também nos pede a Correção fraterna. A Palavra de Deus é transfor-

“Não vim para fazer minha
vontade, mas a vontade de

meu Pai”
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madora, se lida, escutada, medita-
da, contemplada de verdade não
poderá nos deixar indiferentes, mas
irá mudar a nossa vida em profun-
didade. Então esta mesma Palavra
nos tornará homens novos à ima-
gem do Homem Novo, Jesus Cristo.
O Santo Padre, sempre na sua car-
ta "A Porta da Fé", escreve: "O Ano
da Fé será uma ocasião propícia
também para intensificar o testemu-
nho da caridade." E cita uma parte
da carta de São Tiago. "A fé sem
obras é morta. De que aproveita ir-

mãos, que alguém diga que tem fé, se não tiver obras de fé? (Tg 2,14-15) nos adverte São
Tiago. Os santos entenderam profundamente esta verdade: mais fé, mais obras, mais amor.

Um dia um dos professores do nosso Fundador, pensando que o Pe. Luís fosse impru-
dente e apressado nas suas decisões, lhe disse: "Pe. Luís, não sabes que a primeira virtude
é a prudência"; Pe. Luís lhe respondeu: "Professor, o senhor me ensinou um dia que a pri-
meira virtude é a fé". São Luís Guanella foi homem de profunda fé; uma fé que ele alimentou
meditando a Palavra de Deus, alimentando-se da Eucaristia e procurando ao longo de toda
a sua vida os sinais da vontade de Deus entendendo em profundidade as palavras de Jesus:
"Não vim para fazer minha vontade, mas a vontade de meu Pai".

Estimados coirmãos, Deus nos concede muitas oportunidades para continuarmos o
caminho de conversão e de crescimento na santidade. "A santidade salvará o mundo", dizia
o Fundador, mas também nos deixou dito que "A caridade salvará o mundo".

"A fé sem a caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria um sentimento constan-
temente à mercê da dúvida. Fé e caridade reclamam-se mutuamente, de tal modo que uma
consente à outra de realizar o seu caminho" (Bento XIV - Porta da Fé).

E aproveito da oportunidade, estimados coirmãos, para convidá-los a acolher com fé
aqueles coirmãos que serão nomeados para o novo Conselho provincial, que vão aceitar o
peso do "serviço da autoridade" para o bem comum.

Porto Alegre, 10 de outubro de 2012.
Memória de Santa Terezinha do Menino Jesus Padre Provincial

Pe. Ciro Attanasio - SdC

"O Ano da
Fé será uma

ocasião propícia
também para

intensificar
o testemunho

da caridade"

Bento XVI
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II- Ordenação Sacerdotal

30 Pe. Odacir Lazaretti 1999

III- Aniversariantes

Data Nome Ano
1° Pe. Adenir Fumagalli 1951
11 Pe. Alírio Anghebem 1940
23 Ir. Moacyr Luiz Tomazine 1953

Pe. Antônio Francisco de Melo Viana 195627

IV- Agenda da Província

Outubro
Data Local Compromisso
2 a 4 Visita do Pe. Ciro.Piraquara - PR
4 e 5 Reunião de Planejamento Estratégico - região

sudeste.
Recanto N. S. de Lourdes - São
Paulo/SP

5 Reunião da equipe de partilha dos Carismas.Sede da CRB/RS - Porto Alegre/RS
5 a 8 Por motivo de força maior o Pe. Ciro não poderá fazer

a segunda visita anual à comunidade de Água Boa e
Canarana - MT.

Água Boa e Canarana - MT

7 Abertura da XIII Assembleia do Sínodo dos
Bispos.

Em toda a Igreja

10, às 14h Reunião da equipe do CEBEG.Sede provincial - Porto Alegre/RS
11 Abertura do Ano da Fé.Em toda a Igreja

16 a 19 O Pe. Ciro visita o Seminário teológico latino america-
no de Teologia, atendendo ao mandato do Superior
geral

Bogotá - Colômbia

11 a 14 Visita do Pe. Ciro.Patronato Sto. Antônio - Carazinho/RS

18 e 19 Encontro formativo para os tutorandos.Patronato Sto. Antônio - Carazinho/RS

20, às 17h Celebração Eucarística de abertura das comemora-
ções dos 50 anos de Fundação do CENSA das FSMP.
Dom José Ubiratan Lopes, Bispo de Itaguaí, presidirá
a celebração. O Pe. Ciro representará a Província.

Anchieta - RJ
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Data Local Compromisso
21, às 10h Solenidade de São Luís Guanella e festa popular em

benefício do Lar São Luís Guanella. O Pe. Ciro presidi-
rá a solene Concelebração da Eucaristia

Santuário Nossa Senhora do Trabalho
- Porto Alegre/RS

24 Solenidade de São Luís Guanella.FAMÍLIA GUANELLIANA
27 Visita aos Cooperadores.Planalto - RS

28 Encerramento do Sínodo dos Bispos.Roma - Vaticano/Itália

Visita aos Cooperadores.Carazinho - RS

29 Reunião de Planejamento Estratégico - região sul.Sede provincial - Porto Alegre/RS

V- Comunicações

 XIV Assembleia provincial

Lembramos que no dia 5 de novembro, às 15h, iremos de Porto Alegre/RS para Canela/RS a
fim de participamos da XIV Assembleia provincial; pedimos o favor que todos cheguem em
Porto Alegre pelos menos às 14h, a fim de que todos possam participar da Missa ás 18h, em
que com muita probabilidade tomará posse o novo Conselho provincial. Aguardamos
comunicação de chegada em tempo hábil por e-mail, fax ou telefone.

Equipe organizadora do MLG

No dia 26 de setembro, nas dependências do Patronato Nossa Senhora de Nazaré, em Anchieta/
RJ, reuniram-se Irmã Neuza M. Giordani, Pe. Ciro Attanasio, Pe. Elisandro I. da Silva, Irmã Deise
Salette Baronio, Sr. Carlos Eduardo (Cooperador pertencente à Província Nossa Senhora da
Providência) e o Pe. Atanásio F. Schwartz, que estava de passagem pela nossa Casa em
Anchieta, para organizar o dia nacional do MLG que acontece sempre no último domingo de
maio, e trocar ideias relacionadas ao 1º Encontro nacional do MLG, que poderia ser realizado no
ano 2013. Estabeleceu-se a data do dia 3 de fevereiro de 2013, às 9h, na Casa provincial das
Filhas de Santa Maria da Providência, em Porto Alegre/RS, para uma segunda reunião.

Calendário FAMÍLIA GUANELLIANA 2013

Comunicamos que o calendário FAMILIA GUANELLIANA 2013, visto que mudamos o tipo de
papel dos meses do ano, custará RS 0,80 à unidade e não R$ 0,94 como comunicamos.

“Quem trabalha pelo amor de Deus enriquece de méritos
o seu coração” São Luís Guanella
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JMJ Rio 2013

No dia 25 de setembro, nas dependências do CENSA, em Anchieta/RJ, reuniram-se a Irmã
Neuza M. Giordani, Pe. Ciro Attanasio, Pe. Alcides Vergütz, Irmã Zulmira Izidoro de Assis (Superiora
daquela comunidade religiosa das FSMP) e outras Irmãs do CENSA para organizar a hospedagem
dos jovens durante a JMJ Rio 2013.
A irmã Zulmira passou alguns slides para nós conhecermos qual é a organização da equipe
ligada à CNBB. Após ter refletido sobre a proposta da CNBB decidimos que é inviável acolher os
jovens guanellianos da América Latina, e inclusive do Brasil, em Anchieta e Itaguaí, pois os
grupos serão divididos por idioma e devem estar nos lugares mais próximos possíveis das
catequeses e de outros eventos formativos.

Novo e-mail do Pe. Ciro

Comunicamos que o Pe. Ciro, após a nomeação do novo Superior Provincial, terá seu novo e-
mail, que, aliás, já está funcionando. O novo e-mail é attanasio.ciro@guanelliani.it e também
permanecerá com seu e-mail pessoal peciroattanasio@bol.com.br.

Pe. Angelo festeja seus 88 anos de vida

Na terça-feira, dia 25 de setembro, a
comunidade educativa e reabilitativa do
Recanto Nossa Senhora de Lourdes fez
uma pausa em suas atividades para
festejar o aniversário do Pe. Angelo
Moroni. E com razão, afinal, Pe. Angelo
completou 88 anos de vida repletos de
dedicação, carinho e vivência do carisma
guanelliano da caridade.
A festa de aniversário foi reliazada junto
aos alunos atendidos no Recanto; alguns
familiares do aniversariante também
vieram da Itália para parabenizá-lo. Os
coirmãos da comunidade religiosa do
Recanto, bem como os funcionários,
educadores, Cooperadores Guanellianos
e paroquianos participaram dos festejos.

“Quando Deus pensou em ti entusiasmou-se”
José Manuel Mañú
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Aos 88 anos, Pe. Angelo continua participando
das atividades desenvolvidas e promovidas pelo
Recanto Nossa Senhora de Lourdes, e também
da vida sacerdotal e religiosa.
Trata-se, na verdade, de um grande exemplo
de trabalho, fé e amor pela Congregação dos
Servos da Caridade. Seu olhar sereno e seu
semblante alegre transmitem paz, tranquililida-
de e, acima de tudo, fé em Deus e fé na vida.
Parabéns Pe. Angelo! Que Deus Pai providente,
por interecessão do nosso Santo Fundador
continue lhe abençoando.

Pe. Angelo juntamente com seus familiares
vindos da Itália, e alguns funcionários

do Recanto

Pe. Angelo recebeu presentes também dos
alunos atendidos no Recanto

A comunidade educativa e reabilitativa
do Recanto também presenteou o Pe. Angelo

...ser grato, reconhecido, forte,
destemido.

...ser rima, é ser verso, é ver
Deus no universo.

Parabéns a você nesse dia tão
grandioso!

Fazer Aniversário é...
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Encontro de ex-alunos no Pão dos Pobres

“A saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar”
Rubem Alves

No domingo, dia 30 de setembro, o colégio
Pão dos Pobres, em Santa Maria/RS, abriu
suas portas para receber os ex-alunos. O
encontro de ex-alunos inicou às 9h da
manhã, com a celebração da santa missa,
na paróquia São José. A celebração foi
presidida pelo Pe. Ivo Catani (ex-diretor da
Instituição) e concelebrada pelos padres
Amélio Parini, Elisandro I. da Silva (ex-aluno)
e Renato Chiapinotto.
Logo após a missa, cerca de 40 ex-alunos,
acompanhados por suas famílias, se dirigiram
ao salão paroquial, aonde tiveram a
oportunidade de conhecer um pouco sobre
o Movimento Laical Guanelliano (MLG),
através da explanação feita pelo Ir. Arilson
Bordignon (SdC). Em seguida, o diretor do
Pão dos Pobres, Ir. Moacyr (SdC) conduziu
o momento de apresentações e bate-papo
com os ex-alunos. Expontaneamente, por
cerca de um hora e meia vários ex-alunos
se revezaram no microfone, falando sobre
suas vidas, as experiências vividas na época
em que estudaram na entidade e recordando
saudosamente algumas pessoas importantes
na trajetória educativa de todos. Foram
lembrados figuras ilustres dentre professores,
sacerdotes, Irmãos religiosos, os quais não
mediram esforços para que o Pão dos Pobres
pudesse cumprir com sua função social e
educativa.
Às 12h todos foram para as dependências
do Pão dos Pobres, aonde cerca de 120 ex-

Celebração da santa missa marcou o início do
encontro de ex-alunos

Pe. Amélio e Pe. Renato concelebraram a missa de
abertura do encontro

“Não existem limites para a caridade. Os nossos confins são
aqueles do mundo” São Luís Guanella
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VISÃO
“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
“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”

Pe. Elisandro fez a homilia da
santa missa do encontro

alunos já tomavam conta do
pátio, alpendre e refeitório.
Após uma hora de conversa e
reencontro carregados de sau-
dade, foi servido um saboroso
almoço, com churrasco, risoto
e saladas.
À tarde foi livre para que os
ex-alunos pudessem conversar
e recordar dos velhos tempos
de estudantes. O encontro foi
encerrado por volta das 16h,
com um sentimento de saudade
e um sabor de “quero mais”. Em
2013 a direção da entidade
pretende realizar mais uma
edição do evento, com uma
participação ainda maior de ex-
alunos.

Pe. Ivo presidiu a celebração
eucarística

1 2

3 Legenda das fotos:
1. Ex-alunos e familiares acompanharam
atentamente as manifestações dos colegas;

2. Refeitório da entidade ficou repleto de
ex-alunos durante o almoço de confraterni-
zação;

3. Alpendre também foi utilizado para ser-
vir o almoço.


