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quero exortar a todos sobre a importância de tomarmos
consciência - pessoal e comunitária - e decidirmos de vez,
a empreender um caminho de conversão. Por isso, o que
estenderei aqui deve servir de motivação para a elabo-
ração ou revisão dos Projetos pessoais e comunitários
de vida, sobretudo no que se refere à dimensão da vida
fraterna em comunidade e à alegria de pertencer à co-
munidade religiosa, à qual cada um pertence e é chama-
do a deixar-se evangelizar e evangelizar.
O tema do XIX Capítulo Geral, Evangelizados para
Evangelizar, não nos deixa outra possibilidade. Se qui-
sermos, de fato, evangelizar, só seremos críveis se pelo
menos - ao mesmo tempo - nos deixarmos evangelizar.
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Novo
Ano

Caríssimos Coirmãos!
Iniciando este novo ano, 2014,

I- Carta do Provincial
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"Não tenham de si mesmos conceito maior que convém, mas um conceito justo, de acordo
com a fé, na medida que Deus concedeu a cada um. Num só corpo há muitos membros e
esses membros não têm todos a mesma função. O mesmo acontece conosco: embora sendo
muitos, formamos um só corpo em Cristo, e, cada um por sua vez é membro dos outros" (Rm
12, 3-8).

O critério para saber se nossa evangelização é incisiva e atraente é a alegria de viver-
mos a nossa vocação/consagração. Alegria que só pode advir de uma pessoal e profunda
experiência de Jesus Cristo. Poderíamos afirmar, então, que o primeiro passo para evangelizar
é fazer experiência de Jesus Cristo, é 'deixar-se evangelizar'. É encontrar-se com Jesus, é
estar com Jesus, é permanecer com Jesus para adquirir o jeito d'Ele (cf. Mc 3, 13-15). A
qualidade da 'minha missão' é proporcional à minha real experiência de Jesus Cristo.

"A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram
com Jesus. Aqueles que se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do
vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo sempre nasce e renasce a alegria" (EG 1).
Sou feliz com o estilo de vida que estou levando? Sou feliz com os coirmãos da comunidade
na qual estou vivendo? Se eu pensar que a resposta a alguma destas perguntas for 'não', é
correto e coerente fazer mais uma: no que 'eu tenho que mudar' para ser feliz e para fazer os
meus coirmãos felizes? Neste quesito, é sabedoria estar ciente que a mudança começa na
minha casa. Não tenho 'poder' e nem o direito de mudar os outros. Eu tenho sim o poder, o

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.

“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”

MISSÃO VISÃO
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“No que 'eu
tenho que

 mudar'
para ser feliz e
para fazer os

meus coirmãos
felizes?

Neste quesito,
é sabedoria
estar ciente

que a mudança
começa na

 minha casa”

{ }
{ }
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Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.

dever e o direito de mu-
dar a mim mesmo.

O meu coirmão é um
presente de Deus que
deve ser respeitado e
amado assim como Deus
o plantou na minha co-
munidade. “Que o amor
de vocês seja sem hipo-
crisia: detestem o mal e
apeguem-se ao bem; no
amor fraterno, sejam
carinhosos uns com os
outros, rivalizando na
mútua estima. Quanto
ao zelo, não sejam pre-

guiçosos; sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Sejam alegres na esperança, pa-
cientes na tribulação e perseverantes na oração. Sejam solidários com os cristãos em suas
necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Abençoem os que perseguem
vocês; abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que
choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixem levar pela mania de grande-
za, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Não paguem a ninguém
o mal com o mal; a preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens” (Rm 12, 9-17).

Permitam-me elencar algumas perguntas básicas que podem ajudar a viver melhor o
projeto pessoal e comunitário de vida: Como quero iniciar e viver este ano novo? Critican-
do os outros? A experiência nos diz que é perda de tempo, de energia. É um desgaste inútil e
inconsequente. O primeiro passo no caminho da conversão é desviar o foco do nosso
'protagonismo pessoal egoísta' de ficar acusando os outros pelo que não vai bem na comuni-
dade, para: como posso ser melhor? O que posso fazer para melhorar o ambiente onde vivo
e ajo? Como vai a minha relação fraterna? É verdade a afirmação seguinte? Quando estou
fora, não vejo a hora de voltar para estar em comunidade. Sou capaz de, diante de inevitá-
veis atritos, escutar, falar com naturalidade, sem ansiedade ou exasperação? Que motiva-
ções, intenções, interesses orientam o serviço que presto aos meus irmãos na comunidade? É
por verdadeiro amor a Cristo e aos irmãos que estou servindo na minha missão? Não estou
buscando poder ou projeção pessoal? Depois de anos de vida religiosa, me deixo ainda

“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”

MISSÃO VISÃO
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O meu coirmão é um presente de Deus
que deve ser respeitado e amado assim...

...como
Deus o plantou

na minha
comunidade!
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conduzir por simpatias e antipatias na minha comunidade? Como vai a minha capacidade
de perdão? Sou capaz de reconciliação? No que estou contribuindo para o crescimento da
serenidade, da alegrai, da paz, do bom humor, da esperança, da cordialidade e da acolhida
na minha comunidade? Vivo triste, tenso, em conflito, malicioso, confuso, derrotista, proble-
mático? Costumo me queixar dos meus coirmãos, e com quem? Nunca comentei com terceiros
o que acontece de negativo no seio da minha comunidade? O que faço para que a missão na
minha comunidade seja um sinal profético para todo o território onde vivo? Como vivo a
pobreza no que concerne aos bens de toda a comunidade? Com a vivência do voto de casti-
dade consigo irradiar ternura, afeto, acolhida e amor fraterno? Vivo com fidelidade a virtu-
de da pureza? Em que estão centrados meus pensamentos, sentimentos e afetos? Considero
a obediência como algo positivo, como atuação da vontade de Deus sobre a minha vida?

“Seremos comunidades que evangelizam com e na Igreja na medida em que fizermos
crescer a espiritualidade de comunhão dentro das nossas comunidades” (XIX CG, p. 13).
“Espiritualidade de comunhão é a capacidade de ver antes de tudo, aquilo que de positivo
há no outro” (XIX CG, p. 14).

Que Deus abençoe a cada um de vocês e encha de alegria sa suas vidas de consagra-
dos guanellianos!

“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”

MISSÃO VISÃO
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“O futuro abre
as portas.
Surge uma

nova aurora.
O sonhado
amanhã se

faz presente.
O amor

transcende
entre a gente!”

{ }
{ }

Ano Novo!

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2013.
Provincial

Pe. Mauro Vogt - SdC

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.
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Janeiro
Data Nome Ano

II- Aniversário de Ordenação Sacerdotal

25 Pe. José Lourival Taveira 2004

III- Aniversariantes

“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”

MISSÃO VISÃO
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Janeiro
Data Nome Ano

5 Pe. Valdemar Alves Pereira 1969

Pe. Flávio Demoliner 196222

Ir. Ademir Inácio Marin 195125

Pe. Tiago Boufleur 198128

Pe. Remigio De Vettor 19396
Cl. Diovane Sulzbacher Zwirtes 199112

Fevereiro
Data Nome Ano

1° Pe. Elisandro Iserhard da Silva 1975
Pe. Ciro Attanasio 19476

Pe. Geraldo Ascari 195428

Cl. Gildenor da Silva Martins 198418

Cl. Edelberto Garcete Ramos 199124

IV- Aniversário de Profissão Religiosa
Fevereiro

Data Nome Ano
2 Pe. Odacir Lazaretti 1995

Ir. Arilson Bordignon 19962
Pe. Valdemar Alves Pereira 19982
Ir. Ivan Michels 19982
Pe. José Lourival Taveira 19982
Pe. Elisandro Iserhard da Silva 19992

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.
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Data Nome Ano
Pe. Renato Schneider 20032

Pe. Geraldo Ascari 198211
Pe. Edenilso de Costa 198411

Pe. Flavio Demoliner 198411

Pe. Mauro Vogt 198611

Ir. Edgar Back 198711

Pe. José Teles de Deus 199011

Ir. Ademir Inácio Marin 197121

Pe. Adenir José Fumagalli 197522

Ir. Moacyr Luiz Tomazine 197522

Pe. Alcides José Vergütz 197622

Pe. Deoclésio Danielli 197622

Pe. Adelmo Luiz Maldaner 197722

Pe. Antônio Francisco de Melo Viana 198022

Pe. Irani José Villani 198122

“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”

MISSÃO VISÃO
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V- Agenda da Província

Janeiro
Data Local Compromisso

26, às 12h Início do retiro anual da Família Guanelliana.Hotel Pampas da Serra - Canela/RS

7 a 14 Encontro anual do Superior Geral e seu Conselho
com os Superiores provinciais e de Delegação.

Casa Geral - Roma/Itália

15 Encontro do Conselheiro Geral, Pe. Ciro Attanasio,
com os Superiores provinciais das três Províncias
Ibero-americanas.

Casa Geral - Roma/Itália

15 Retorno do Provincial, Pe. Mauro Vogt, ao Brasil.Roma/Itália - Foz do Iguaçú/PR

26, às 9h Os coirmãos e os leigos viajam para a serra gaúcha,
a fim de participarem do retiro anual.

Porto Alegre/RS - Canela/RS

Aquele que ama verdadeiramente a paz ama também
os inimigos da paz!“ ”Sto. Agostinho - Serm. 357,1

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.
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Fevereiro
Data Local Compromisso

10, às 12h Término do retiro anual da Família Guanelliana.Hotel Pampas da Serra - Canela/RS

2, às 10h Dia da Província - renovação dos votos das
Filhas de Santa Maria da Providência.

Capela do Hotel Pampas da Serra -
Canela/RS

2, às 12h Almoço festivo.Hotel Pampas da Serra - Canela/RS

25 Chegada dos Postulantes.Piraquara - PR

23 Tomada de posse do novo pároco, Pe. Geraldo Ascari.Paróquia Santa Teresinha e São Luís
Guanella - Brasília/DF

VI- Comunicações

No dia 02 de dezembro de 2013, das 9h30min. às 16h30min. os integrantes das Equipes
Pedagógicas sul e sudeste/centro-oeste estiveram reunidos na Sede provincial dos Servos da
Caridade, em Porto Alegre/RS, para organizarem os Encontros Pedagógicos de 2014. As deci-
sões tomadas e as combinações feitas são as seguintes:

Questões para reflexão em grupo:
1. O que se entende por cultura vocacional?
2. Quais os principais desafios e oportunidades que o mundo globalizado apresenta para

Encontros Pedagógicos - Ano 2014

Tema: "Cultura Vocacional no mundo globalizado"
Subsídio para estudo: Construir cultura vocacional. Autor: Amedeo Cencini.

  Ed. Paulinas. 2013. Custo unitário do livro: R$ 13,50.

Passo-a-passo que cada Instituição Guanelliana deverá seguir:
1. Cada comunidade educativa deve adquirir pelo menos um exemplar do
    Subsídio;
2. Data para aquisição do Subsídio: até o dia 14 de fevereiro de 2014;
3. Os educadores deverão estudar em grupos o subsídio "Construir uma cultura vocacional"
4. No dia do Encontro os educadores apresentarão em forma de plenário as reflexões que
    fizeram a partir do estudo grupal.

Sobre as palestras:
As Palestras sobre o tema serão ministradas pelos Animadores Vocacionais. Nas Obras Guanellianas
localizadas na região sul, o palestrante será o Pe. Renato Schneider (SdC); nas Obras Guanellianas
localizadas nas regiões sudeste e centro-oeste, o palestrante será o Pe. Tiago Boufleur (SdC).

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.
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3. A partir do tema abordado e dos desafios e oportunidades elencadas, que ações nossa
comunidade educativa se propõe realizar?
* As respostas dos grupos serão apresentadas em Plenário, durante o Encontro Pedagógi-
co Guanelliano!

Elaborar um projeto vocacional possível de ser implementado já a partir do Encontro
Pedagógico, em parceria com a Pastoral Escolar e o Ensino Religioso;
*Apoio: Animadores Vocacionais a partir dos materiais já disponíveis (DVD,
folders, brindes, sugestões de atividades, etc.).
Assessores/palestrantes para os Encontros Pedagógicos: Pe. Tiago Boufleur (Equipe
Pedagógica sudeste/centro-oeste) e Pe. Renato Schneider (Equipe Pedagógica sul).
*Site de apoio: http://www.seminario.com.br/~web/index.php/desenvolven-
do-uma-cultura-vocacional

Tarefa para a comunidade educativa local:

Material visual
Será confeccionado um banner para cada Equipe Pedagógica, com aproximadamente
1,50m x 2,0m de tamanho, custeado pelas sedes provinciais dos Servos da Caridade e
das Filhas de Santa Maria da Providência.
O banner terá a seguinte composição:

Brasões das duas Congregações guanellianas;
Tema dos Encontros - "Cultura Vocacional no mundo globalizado"

Edição do Encontro;
Frase do Fundador - "Todo o mundo é vossa pátria".
Logomarca da Animação Vocacional;
Site da Animação Vocacional (www.naondacomjesus.com.br).

8h - Acolhida
8h30min - Celebração da missa
9h45min - Café da manhã
10h15min - Apresentação em plenário das

reflexões feitas pelos educadores (em grupo)
11h15min - Palestra sobre o tema
12h - Almoço

Sugestão de horário para os Encontros Pedagógicos

Data da Primeira reunião da Equipe Pedagógica - sul
Dia: 10 de março de 2014
Local: Sede da Província Santa Cruz, em Porto Alegre/RS
Horário: 8h30min. às 12h
Data da Primeira reunião da Equipe Pedagógica - sudeste/centro-oeste
Dia: 15 de março Local: Recanto N. S. de Lourdes, em São Paulo/SP
Horário: 8h30min às 12h

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.
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O que fazer na primeira reunião do ano:
1. Montar cronograma dos Encontros;
2. Organizar o check-list do que será utilizado em cada Encontro;
3. Coordenadora da Equipe contatará com o representante da Instituição que sediará o
    Encontro, a fim de averiguar os materiais necessários;
4. Analisar o modelo do banner e sugerir possíveis modificações;
5. Socializar o tema escolhido e demais combinações feitas pelas duas
    Coordenações Pedagógicas.

Locais e datas dos Encontros Pedagógicos - sul
Data Local Cidade/UF

07 de junho Porto Alegre - RS
26 de abril Escola Mãe da Divina Providência Santa Maria - RS

30 de agosto Patronato Santo Antônio Carazinho - RS

*No dia 26 de setembro teremos a Avaliação dos Encontros Pedagógicos realizados durante o ano.
*No dia 27 de setembro teremos a realização do Encontro Pedagógico.

Escola São Luís Guanella e Educandário S. Luiz

*26 e 27 de
setembro

Instituto de Educação Divina Providência Capão da Canoa - RS

Locais e datas dos Encontros Pedagógicos
sudeste/centro-oeste

Data Local Cidade/UF

Agosto Escola Patronato São José Itaguaí - RJ
Abril Recanto Nossa Senhora de Lourdes São Paulo - SP

Setembro Escola Mãe da Divina Providência Brasília - DF

*As datas dos Encontros Pedagógicos do sudeste/centro-oeste serão definidas na primeira reunião,
a ser realizada em 15 de março de 2014.

Aplaudi o Altíssimo.
O nosso auxílio está no nome

do Senhor!
“ ”
São Luís Guanella

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.
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Feliz Ano Novo

01. Pe. Mauro Vogt
02. Irmã Neuza Giordani
03. Irmã Maria Edi Dapper
04. Andréia Alcântara
05. Pe. Tiago Boufleur
06. Pe. Renato Schneider

Participantes da reunião:
07. Ir. Arilson Bordignon
08. Irmã Maria Auxiliadora Gonçalves
09. Irmã Antônia Santos Rodrigues
10. Prof. Vera R. Wodtli
11. Prof. Ângela R. Rizzo

Animadores Vocacionais das duas Províncias
participaram da reunião preparatória dos

Encontros Pedagógicos de 2014

Juntos, religiosos(as) e leigos que atuam na
área educacional planejaram os Encontros

para o próximo ano

No dia 07 de dezembro de 2013 os integrantes do Conselho Provincial dos Cooperadores
Guanellianos (Província Nossa Senhora do Trabalho), estiveram reunidos na sede provincial dos
Servos da Caridade, em Porto Alegre/RS. Foi a primeira reunião do novo Conselho eleito na
última Assembléia. Os desafios são muitos, mas em cada membro do Conselho foi possível
perceber a vontade de fazer o seu melhor e corresponder à confiança depositada nesta equipe.
Iniciou-se com a oração, pedindo que os trabalhos pudessem ser conduzidos pela luz do
Espírito Santo e sob o manto da Mãe da Divina Providência.
Fez-se então uma avaliação geral das atividades, incluindo a Assembléia realizada em Santa
Maria/RS. Chegou-se a conclusão de que 2013 foi um ano muito produtivo e abençoado, pois
houve muitos avanços na Província Nossa Senhora do Trabalho, possibilitando cada vez mais
que o trabalho dos Cooperadores Guanellianos possa ser conforme o sonho de nosso Santo

Reunião do Conselho Provincial da ACG - Província Nossa Senhora do Trabalho

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.
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Sivanir, Pe. Mauro, Vitalino, Gilberto, Suelcir,
Hilário, Nicanor, Irmã Neuza, Sônia e

Irmã Noemia: religiosos, religiosas e leigos
unidos num mesmo ideal

Integrantes do Conselho Provincial da Província
Nossa Senhora do Trabalho, juntamente com os

provinciais e a Irmã Noemia (Delegada das
FSMP junto aos Cooperadores do Sul.

Fundador. Em relação ao calendário de atividades para o próximo ano, os integrantes do Conse-
lho organizaram as datas dos seguints eventos: reuniões do Conselho, visita aos diversos
grupos de Cooperadores e Aspirantes, reunião dos cinco Conselhos, retiros espirituais dos
vários grupos,  formação dos Presidentes dos grupos e dos Conselheiros espirituais e a Assembleia
Provincial.
O Conselho Provincial da Província Nossa Senhora do Trabalho desejaram a toda a Família
Guanelliana, votos de um Santo e abençoado Natal, e que em 2014 possamos avançar ainda
mais na missão caritativa, levando “Pão e Paraíso” a tantos irmãos necessitados no corpo e no
espírito. Nestas intenções pedimos que São Luiz Guanella e a Bem-aventurada Clara Bosatta
sejam nossa inspiração.

Feliz Ano Novo

Num excesso de amor Deus disse: ‘Seja
criada Maria e seja imaculada. Seja anel de

conjunção entre o céu e a terra,
porque dela nascerá o Salvador!’

“ ”
São Luís Guanella

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.
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- Pe. José Lourival Taveira - Superior da
   Comunidade e Pároco em Salgueiro/PE
- Pe. Remigio de Vettor - Diretor do PROAC e
   Vigário paroquial em Salgueiro/PE
- Pe. Antônio Pizzuto - Pároco em Verdejante/PE

Composição das comunidades - Ano 2014

Feliz Ano Novo

01. Agustín Marquez Abad
02. Alexandre Kröetz
03. Arturo Aquino Márquez
04. Benoní Díaz Cáceres
05. Diovane Sulzbacher Swirtes
06. Edelberto Garcete Ramos
07. Gildenor da Silva Martins
08. Ir. Edgar Back
09. Jorge Manuel Pabón Rodríguez
10. Luis Ovelar Ruíz Díaz

11. Marcio Fachin Perini
12. Pe. Atanásio Francisco Schwartz
13. Pe. Mauro Vogt
14. Pe. Selso Eugen Feldkircher
15. Renan Rafael de Souza Santos
16. Ricardo Huning
17. Cl. Rudinei Orlandi
18. Pe. Flavio Demoliner
19. Ir. Ademir I. Marin

Comunicamos aos coirmãos que as vagas reservadas aos Servos da Caridade para o retiro
espiritual da Família Guanelliana em 2014, já estão esgotadas. O retiro iniciará no dia 26 de
janeiro, às 12h, e terminará no dia 1° de fevereiro, às 12h. O pregador será Dom Protógenes
José Luft (SdC), Bispo da Diocese de Barra do Garças/MT.
Confira abaixo os Servos da Caridade que participarão do retiro:

Retiro anual da Família Guanelliana em Canela/RS - janeiro 2014

Novas
Missões

2014
Salgueiro e Verdejante - PE

Pe. Irani José Villani - Superior da Comunidade e Pároco em Água Boa/MT
Pe. Adenir José Fumagalli - Pároco em Canarana/MT
Pe. Kangila Kalam D’Aquin - Vigário paroquial em Água Boa/MT

Água Boa e Canarana - MT

“ ”O nosso é o canto do peregrino que se vê salvo da
iminente ruína!São Luís Guanella

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.
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São Paulo - SP
- Pe. Selso E. Feldkircher - Superior da Comunidade, Pároco da paróquia Santa Cruz e
Diretor da Creche Don Guanella e Espaço Gente Jovem
- Pe. Angelo Moroni -
- Pe. Elisandro I. da Silva - Formador do Aspirantado
- Pe. Tiago Boufleur - Animador Vocacional
- Ir. Ivan Michels - Diretor do Recanto N. S. de Lourdes

Brasília - DF
- Pe. Adelmo Luís Maldaner - Superior da Comunidade e Diretor da Escola Mãe
   da Divina Providência
- Pe. Geraldo Ascari - Pároco da Paróquia Santa Teresinha e São Luís Guanella
- Pe. Armando Bredice - Primeiro Conselheiro
- (Pe. Amalados Louis Baskar)

Anchieta e Itaguaí - RJ
- Pe. Deoclesio Danielli - Superior da Comunidade e Diretor da Escola Patronato São
   José, em Itaguaí/RJ
- Cl. Rudinei Orlandi - tirocinante em Itaguaí/RJ
- Pe. Alcides José Vergütz - Pároco da Paróquia N. S. de Nazaré, em Anchieta/RJ
- Pe. Hélio da Costa Ferreira - Diretor da Creche do Patronato N. S. de Nazaré,
   em Anchieta/RJ

Piraquara - PR
- Pe. Alírio J. Angheben - Responsável pela Comunidade e Formador dos Postulantes
- Pe. Flávio Demoliner - Pároco na Paróquia N. S. do Perpétuo Socorro

Carazinho - RS
- Pe. Odair Danieli - Superior da Comunidade e Formador dos Seminaristas do
   Ensino Médio
- Ir. Edgar Back - Diretor do Patronato Sto. Antônio e responsável pelo ASEMA
- Ir. Ademir Inácio Marin - Tesoureiro e responsável pela colônia agrícola

Santa Terezinha de Itaipu - PR
- Pe. Antônio Francisco de Melo Viana - Superior da Comunidade e Pároco na
   Paróquia Santa Teresinha
- Pe. Renato Schneider - Animador Vocacional
- Pe. José Teles de Deus - Vigário Paroquial

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.
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Santa Maria - RS
- Pe. Amélio Parini - Superior da Comunidade e Pároco na Paróquia São José
- Ir. Moacyr Luiz Tomazine - Diretor do Pão dos Pobres
- Nicanor Antônio Missiaggia - Associado

Porto Alegre - RS
- Pe. Mauro Vogt - Superior Provincial
- Pe. Edenilso de Costa - Ecônomo Provincial e Diretor Geral das Escolas São Luís
   Guanella, em Porto Alegre/RS, e Divina Providência, em Capão da Canoa/RS
- Ir. Arilson Bordignon - Conselheiro e Secretário Provincial, responsável pelo CECOP,
    representante dos SdC junto à Equipe Pedagógica sul e responsável pelo
    Planejamento & Desenvolvimento Institucional (PDI)
- Pe. Valdemar Alves Pereira - Superior da Comunidade do Educandário São Luiz,
    Vigário Provincial, Secretário Nacional da Pia União e formador no
    Seminário Ibero-americano de Filosofia
- Pe. Ivo L. Catani - Pároco na Paróquia Santuário N. S. do Trabalho e São Luís Guanella
- Pe. Atanásio Francisco Schwartz - Diretor do Lar São Luís Guanella

“Mesmo sendo Filho,
aprendeu contudo a obediência

das coisas que sofreu e,
tornado perfeito, fez-se causa
de salvação eterna para todos

os que obedecem”

Filhos obedientesFilhos obedientesFilhos obedientesFilhos obedientesFilhos obedientes

Hb 5, 8-9

“(...) A obediência é fundamental
para a Congregação: é resposta

de pertença e de dedicação
ao Instituto; é vínculo que
constrói a nossa unidade;
insere-nos a título novo na

missão da Igreja.”

Constituição dos SdC, p. 65. nº 56

“ ”Maria é a porta do céu.
Felizes os homens que se

recomendam a ela!
São Luís Guanella

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.

“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”

MISSÃO VISÃO

14Janeiro/Fevereiro de 2014 - Ano XVII - Número 166



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

Província Santa Cruz A Caminho
“Confiemos no alto, porque o homem que olha para

Deus é filho bendito” S. L. G.

“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”

MISSÃO VISÃO
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No dia 19 de dezembro de 2013, às
19h30min, a comunidade da Paróquia
Santa Teresinha, em Brasília/DF, se reuniu
para celebrar os 60 anos de sacerdócio do
Padre Armando Bredice. A Santa Missa foi
presidida pelo Arcebispo de Brasília, Dom
Sérgio da Rocha, e concelebrada pelo Padre
Jubilar, por Dom Valdir Mamede, bispo
auxiliar de Brasília, e também pelo Mons.
Marconi, Pe. Selso Feldkircher, Pe. Adelmo
Luiz Maldaner e Padre Mauro Vogt.
Durante a celebração foram destacada as
virtudes do sacerdote e a gratidão a Deus por
tão grande dom à humanidade. Houve a
participação emocionada de muitos paro-
quianos, porque o Padre Armando estava um
tanto debilitado na sua saúde e tinha até
dificuldade para falar.
No momento dos agradecimentos, Padre
Mauro falou da missão do sacerdote gua-
nelliano e exaltou a devoção do Padre
Armando à Virgem Maria, bem como os
vários Santos e Beatos que ele conheceu
pessoalmente ao longo da sua vida. Por fim
o Pe. Selso leu a bênção apostólica concedida
pelo Santo Padre, Papa Francisco, por
ocasião dos 60 anos de sacerdócio do Padre
Armando.

19 de Dezembro de 2013: Celebração dos 60 Anos de Sacerdócio do Pe. Armando

“Ficai perto
de Maria

e procedei
com

segurança”

S. L. G.


