
 

 

    Alegramo-nos porque o mês de 

outubro é marco da abertura do Ano 

Centenário do dies natalis do nosso 

Santo Fundador para a Pátria Celeste. 

Este evento nos impele a assumir com 

seriedade o chamado à Santidade que 

o Pai Providente e Misericordioso faz 

a cada um de nós para ser vivido em 

estilo guanelliano. 

Continuando a nossa reflexão sobre o 

Documento Evangelizados para 

Evangelizar abordaremos o tema de 

Comunidades que fascinam com a 

beleza do Carisma. 
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O nosso Carisma se insere no grande movimento da Sequela Christi e nos insere 

nos mesmos dinamismos do Espírito para a missão da Igreja no mundo de hoje. 

Por isso o Capítulo Geral nos indicou três orientações essenciais a serem colocadas 

em prática: 

1. A animação da Congregação e a unidade formativa., 

2. A consagração na sua visibilidade e vivência. 

3.         O cuidado da vocação Guanelliana, especialmente nas fases do 

discernimento inicial do tirocínio e das escolhas definitivas.  

Como conclusão da introdução a este tema o Capítulo exorta a um cuidado especial 

pela pastoral juvenil, uma adequada atenção à pastoral vocacional Guanelliana ao 

Sacerdócio e à do Religioso Irmão e, também, um acompanhamento mais 

apropriado dos coirmãos mais jovens.  

As linhas de atuação indicam uma atenção prioritária à formação (n. 6) e que a 

Ratio Formationis é o instrumento de referência para garantir a todos a 

continuidade formativa (n. 7). Depois pede que os Conselhos Provinciais invistam 

na formação dos formadores (n.8). 

Realmente a comunidade onde vivo está priorizando a formação? Se não, é hora de 

redimensionar o Projeto Comunitário e o Programa de atividades. 

O n. 9 do documento afirma que a Nova Evangelização é para todos nós um apelo à 

Santidade, como expressão de visibilidade e de vivência da Vida Consagrada e do 

fascínio pelo Carisma Guanellliano, por isso, concretamente que cada comunidade 

analise como vai a vivência da Consagração mediante os votos e como vai a 

vivência radical e profética da nossa Consagração. 

 

 

 

 

 

 

Estamos convictos que a 

Santidade de Vida, pessoal e 

comunitária é a razão pela qual 

existimos em vista da nossa 

missão de caridade? 
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Para o tema da visibilidade do nosso testemunho quero lembrar alguns pontos 

importantes que o n. 11 do documento nos orienta: 

1) Corrigir e impedir abusos no uso dos meios de comunicação social e de veículos, 

2) Não fugir facilmente da própria responsabilidade na missão apostólica, 

3) Viver um estilo de vida coerente com a nossa vocação de homens de Deus a 

serviço dos pobres, 

4) Busca de ascese conforme as indicações da nossa tradição e da Santa Igreja, 

5) Indicar como estímulo a crescer na santidade, a vida exemplar dos santos e de 

coirmãos generosos. 

Que estes pontos sejam retomados 

com muita serenidade nas reuniões 

mensais de avaliação e de 

programação das comunidades. 

A partir desta última indicação eu 

gostaria que as comunidades, ao 

longo deste ano centenário, 

possivelmente começando neste mês 

da abertura do mesmo, ou pelo 

menos na programação comunitária 

do próximo ano, retomassem o 

estudo e a reflexão de alguma 

biografia do nosso Santo Fundador, 

comunitariamente em algum dia da 

semana. Isto porque muitas vezes 

damos por descontado que “já 

conhecemos bastante” sobre ele.  

 

 

 

 

 

 

 

Mas sempre tem aspectos que não 

aprofundamos suficientemente, 

porque a vida é dinâmica, o tempo já é 

outro e o estado de ânimo que hoje 

vivemos hoje pode ser bem diferente 

daquele do tempo em lemos pela 

primeira vez determinada biografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Gostaria que esta leitura levasse em consideração dois pontos fundamentais:  

1) Como São Luís Guanella vivia a sua espiritualidade, a dimensão mística 

associada às suas iniciativas de caridade? 

2) Em que eu, e minha comunidade, podemos nos inspirar para atuar os valores 

permanentes da vivência espiritual e caritativa dele na nossa realidade, hoje? 

Queridos coirmãos, que muitas graças e bênçãos do céu sejam derramadas sobre 

nós no decorrer deste ano Centenário do nosso Santo Fundador e que a Virgem, 

Mãe da Providência seja a companheira desta caminhada

 

Porto Alegre, 30 de setembro de 2014                                 

 

 

Data Nome Ano 
30 Pe. Odacir Lazaretti 1999 

 

 

Data Nome Ano 
1 Pe. Adenir Fumnagalli 1951 

11 Pe. Alírio Anghebem 1940 

23 Ir. Moacyr Luiz Tomazine 1953 

27 Pe. Antônio Francisco de Melo Viana 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Outubro 

Data Local Compromisso 
1 a 5 Santa Terezinha 

 de Itaipú/PR 
Visita canônica do Provincial Pe Mauro, 
juntamente com Pe Valdemar, responsável do 
Regional 2. 

7 à tarde a 
9 

Santa Maria/ RS Visita canônica do Provincial Pe Mauro, 
juntamente com Pe Valdemar, responsável do 
Regional 2. 

10 (18h) a 
12 (14h) 

Carazinho/ RS Assembleia ACD – Província Nossa Senhora do 
Trabalho 

12 TERRITÓRIO NACIONAL SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA 
APARECIDA. 

13 a 17 Anchieta e Itaguaí/RJ Visita canônica do Provincial Pe Mauro, 
juntamente com Pe. Alcides, responsável do 
Regional 3. 

18 a 23 Salgueiro/PE Visita canônica do Provincial Pe Mauro, 
juntamente com Pe. Adelmo, responsável do 
Regional 4. 

24 Família Guanelliana Solenidade de São Luis Guanella e dia da Família 
Guanelliana. 

26 Porto Alegre/RS Celebração de Abertura do Centenário da 
passagem ao céu de São Luis Guanella, e de 60 
anos Paróquia Nossa Senhora do Trabalho, 
presidida por Dom Jaime Spengler, Arcebispo de 
Porto Alegre/RS. 

29, 30 e 31  Casa Provincial - Porto 
Alegre/RS 

Reunião do Conselho Provincial. 

 

 

                     Visita do Secretário Geral Pe. Gustavo de Bonis 

Do dia 15 a 18, Pe. Gustavo de Bonis, secretário geral, esteve em Porto Alegre 

passando orientações ao secretário provincial Ir. Arilson Bordignon quanto à 

organização dos arquivos provinciais. Além de visitar a secretaria provincial, 

esteve reunindo-se com os Junioristas do Seminário Filosófico Ibero Americano. 
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Pe. Gustavo com os Junioristas Guanellianos 

 50 anos de Vida Religiosa de Pe. Amelio Parini  

                                                                                                                                                                          

 

 

No dia 24, em Santa Maria/RS,  

Pe. Amelio celebrou seus 50 anos 

de Vida Religiosa dedicados a 

missão. 

      

 

“O espírito que deve animar o nosso serviço é 

aquela caridade apostólica que se reveste de 

misericórdia”. (Constituições SdC 73) 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

      

 90 Anos de vida de Pe. Angelo Moroni 

Dia 25, Pe. Angelo Moroni missionário guanelliano a mais de 60 anos no Brasil, 

completou 90 anos de vida. Atualmente residindo na comunidade do Recanto 

Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo/SP, a qual juntamente com os leigos 

preparou uma grande celebração para essa data especial.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião de Avaliação e programação para 2015 dos membros da equipe 

pedagógica. 

No dia 26, membros da Equipe Pedagógica se reuniram na Escola Divina 

Providência, em Capão da Canoa/RS, para avaliarem as atividades realizas no 

ano de 2014, e programarem as atividade do ano de 2015. 

Estiveram presentes representantes das seguintes instituições educativas: 

Escola Divina Providência (SdC) e Creche Irmã Lucia (FSMP) de Capão de 

Canoa, e das obras de Carazinho,  de Santa Maria e Porto Alegre. 
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 XV Encontro Pedagógico com funcionários e Professores 

Data: 27 de setembro de 2014                                     Local: Capão da Canoa/RS 

Tema: Cultura Vocacional no mundo globalizado 

Assessor: Pe. Renato Schneider, SdC 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Seminaristas
Máquina de escrever
Pedimos as orações de todos os co-irmãos por Ir. Arilson Bordignon, pois o mesmo, se encontra hospitalizado no Hospital Divina Providência em Porto Alegre/RS, desde o último domingo, por problemas de cálculos na vesícula. 
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