
 

 

Mais uma vez estamos no mês em que se começa a finalizar todas as 

atividades ordinárias das nossas paróquias e obras. Mês em que particularmente 

fazemos memória de todos os nossos entes queridos falecidos, de 3 a 7 

celebramos o nosso XV Capítulo Provincial, no dia 12, a Festa de Nossa Senhora 

da Providência, Padroeira Principal da Congregação das nossas Coirmãs FSMP e, 

no domingo dia 30, o início do Advento.  

Dando continuidade à reflexão do Documento Evangelizados para Evangelizar 

quero relembrar que na moção 13 ele aborda o tema dos Seminários Teológicos 

da Congregação, que são 4: Kinshasa, para a área africana; Roma para a área 

europeia;  Chennai para a área asiática e Bogotá para a área ibero-americana. 

Isto não quer dizer que membros de uma determinada província não possa fazer 

estudos teológicos fora da sua área geográfica prévio pedido ao Superior Geral 

em diálogo com os provinciais interessados. De qualquer modo, para destacar o 

valor da interculturalidade a moção 14 deixa aberta a possibilidade de estudar 

no Seminário de Roma, devido à grande variedade de  
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Pontifícias Universidades nessa cidade. Outro destaque é quanto ao Tirocínio: 

pode ser feito em outro país, na mesma ou fora da própria província de origem 

levando em conta que “tal experiência apostólica seja proporcionada a quanto o 

candidato pode assimilar e atuar” (moção 17). 

Relembrando: já refletimos sobre 

Comunidades que Evangelizam com 

e na Igreja; Comunidades que 

fascinam com a beleza do Carisma e 

agora passaremos a refletir sobre 

Comunidades que acolhem o desafio 

da missão e nos novos areópagos. 

 

A partir da agora o Documento do 

XIX Capítulo Geral relembra que A 

partir da agora o Documento do XIX 

Capítulo Geral relembra que em cada 

Projeto de Província se afronte o 

desafio das missões nos diferentes 

contextos culturais:  

1) Dinamismo do discernimento;  

2) Confiança na Divina Providência; 

3) Velhos e novos areópagos;  

4) Pensar global e agir localmente. 

Antes de empreender qualquer nova 

iniciativa, começar obras, é preciso 

analisar os quatro pontos sugeridos:  

Dinamismo do Discernimento: nos 

impele viver num permanente 

estado de oração, discernimento, 

escuta. Deve-se, pois reconhecer a 

primazia do Espírito Santo de Deus 

que inspira e guia nossas escolhas 

operativas. Discernir é ler a história 

com os olhos da fé, a partir da 

Palavra de Deus e, então, 

interpretar as situações concretas 

que se nos apresentam.  

 

 

Seminaristas
Máquina de escrever
2

Seminaristas
Máquina de escrever



    

    

O documento nos adverte, antes de realizar um novo projeto a que tenhamos 

um momento de escuta, compreensão e interpretação da vontade de Deus. 

    

A confiança na Divina Providência: foi 

a absoluta protagonista na vida de 

São Luís Guanella, deverá se tornar 

para os guanellianos de hoje fonte de 

audácia para os novos desafios. Esta 

confiança nos liberta para servir mas 

desimpedidamente os pobres nas suas 

reais necessidades: é a pessoa 

concreta, que no seu contexto, deve 

ser assumida para buscar respostas 

de socorro. Deixar-se guiar pelo 

princípio da Encarnação é inserir-se no 

mesmo espírito e no mesmo amor 

com que Jesus, mediante a sua  

divina Encarnação, se uniu ao 

ambiente humano no qual viveu (cf. 

EN, 20, 40). 

Novos e “velhos” areópagos: Nova 

Evangelização é a capacidade de 

saber ler e decifrar novos cenários, 

sociais, culturais, econômicos, 

políticos e religiosos, para habitá-

los e transformá-los em lugares de 

testemunho e de anúncio do 

Evangelho. Isto sem descuidar 

“areópagos tradicionais” das 

nossas obras.  
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Pensar global e agir localmente: os 

princípios carismáticos são 

universais, as articulações concretas 

são locais, por isso precisamos 

sempre agir com a mediação do 

governo provincial e em unidade de 

direção com o governo geral. Isto 

quer dizer que ao prestar um serviço 

num determinado local nos 

preocupamos vivamente de 

encarnar na cultura do no lugar o 

nosso sistema de vida e de 

educação. E como nos diz o PEG nos 

números 226 e 227: “procuramos ler 

o Carisma Guanelliano à luz da 

história e da cultura locais e 

atualizá-lo numa específica 

experiência existencial educativa”. 

Relembrando o que propus                                             

na Carta do mês de outubro de  

colocar nos programas comunitários a 

leitura e o estudo de uma, ou mais 

biografia de São Luís Guanella ao 

longo do ano Centenário, quero 

acrescentar uma proposta que nos 

vem da última reunião dos Cinco 

Conselhos, em abril passado: uma 

Santa Missa em honra a São Luís 

Guanella, no horário que melhor 

convier, todo dia 24 de cada mês, 

como algumas comunidades e 

paróquias já estão fazendo com bons 

frutos. 

Que a Virgem Mãe da Divina 

Providência nos ajude a viver 

fielmente a nossa vocação de 

autênticos Servos da Caridade e que 

São Luís Guanella acompanhe os 

nossos passos neste ano centenário.  

 

Um abraço fraterno e as bênçãos de Deus, 
 

 

Porto Alegre, 28 de outubro de 2014, Festa de São Simão e São Judas. 
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Data Nome Ano 
11 Pe. Armando Bredice 1949 

 

 

Data Nome Ano 
15 Pe. Bruno Tremolada 1942 

 

 

 

 

           

                 

Novembro 

Data Local Compromisso 

1 Província Missa pelo Provincial (dia de sua nomeação) 

3 (18h)  
a 7 (16h) 

Casa de Retiro Madre 
Teresa – Viamão/RS 

XV CAPÍTULO PROVINCIAL 

8  
(9h) 

Sede da Província – 
Porto Alegre 

Encontro da Equipe Pedagógica Central 

10 e 11 Sede da Província – 
Porto Alegre 

Reunião da Equipe Formativa. 

12 Família Guanelliana Solenidade de Nossa Senhora da Divina 
Providência. 

15 TERRITÓRIO 
NACIONAL 

PROCLAMAÇÂO DA REPÚBLICA 

26 Sede da Província Reunião do CEBEG 
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Visita do Provincial e Pe. Valdemar à comunidade de Santa Terezinha de Itaipu  

       Data: 1 a 5 de Outubro 

 
 

             Visita do Provincial e Pe. Valdemar à comunidade de Santa Maria  

       Data: 7 a 9 de Outubro 
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              XVIII Assembleia dos Cooperadores Guanellianos. 

 Província Nossa Senhora do Trabalho.         

         Data: 10,11 e 12 de Outubro               Local: Patronato Santo Antônio - Carazinho/RS 

         Tema: Cooperador Guanelliano e o Evangelho da Alegria 

         Assessora: Irmã Maria Eni (FSMP) 

Em um clima de família e alegre 

fraternidade, realizou-se em 

Carazinho/RS, a XVIII Assembleia 

dos Cooperadores Guanellianos 

da Província Nossa Senhora do 

Trabalho (Capão da Canoa/RS, 

Canela/RS, Carazinho/RS, 

Curitiba/PR, Planalto/RS, Porto 

Alegre/RS, Santa Maria/RS, Santa 

Terezinha de Itaipu/PR). Além dos 

Cooperadores da região sul, 

estiveram presente as Irmãs 

Filhas de Santa Maria da 

Providência e os Padres e Irmãos 

Servos da Caridade. O encontro 

teve sua abertura na sexta-feira 

(10) com a chegada e 

credenciamento de todos os 

participantes.  

 

 

 

 

 

No sábado, a assessora Irmã Maria 

Eni (FSMP) desenvolveu o tema:  

Cooperador Guanelliano e o 

Evangelho da Ale 

No sábado, a assessora Irmã Maria 

Eni (FSMP) desenvolveu o tema:  

Cooperador Guanelliano e o 

Evangelho da Alegria. 

Fundamentada na exortação 

apostólica Evangelli Gaudium do 

Papa Francisco. 
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Fazendo paralelos entre o 

documento escrito pelo Papa e 

afirmações de São Luis Guanella, a 

Irmã, salientou a importância do 

encontro com a pessoa de Jesus 

Cristo: “O papa nos convida a 

renovar o nosso encontro pessoal 

com Jesus Cristo, a tomar a decisão 

de se deixar encontrar com ele, de 

procurá-lo dia a dia, sem cessar”.  

 

“O ser cristão não é uma ideia, mas 

um encontro com um 

acontecimento, com uma pessoa 

que dá à vida um novo horizonte”. 

E Don Guanella nos diz: “Amemos 

o Senhor, porque só ele pode 

contentar plenamente o nosso 

coração. Amemo-lo com todas as  

 

forças, como a criança que se alegra 

nos braços do Pai”. 

Pois é a partir desse encontro com 

Cristo é que podemos viver e servir 

na Alegria do Evangelho, 

anunciando o coração da Boa 

Notícia: “A beleza do Amor Salvífico 

de Deus manifestado em Jesus 

Cristo morto e ressuscitado. Deixar 

chegar a todos a consolação do 

Amor de Deus. Não deixemos que 

nos roubem a alegria da 

evangelização”. 

No domingo, Paulo Sivieri, 

Presidente Nacional ACG, 

juntamente com  Pe. Antônio Viana 

de Melo, Delegado Nacional dos 

Cooperadores, apresentaram as 

atividades que serão realizadas por 

motivo da celebração do 

Centenário da morte do Padre Luis 

Guanella.  

E, por fim, ficou decidido que a 

próxima assembleia dos 

Cooperadores Guanellianos da 

região Sul se dará em Canela/RS. 
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Visita do Provincial e de Pe. Alcides à Comunidade de Itaguaí e de  

Anchieta no RJ (13 a 17 de outubro) 

                  

                    

Visita de Padre Carlos Stapper formador do Seminário Teológico de 

Bogotá. 

  

Dos dias 15 ao 22 de Outubro, Pe. Carlos Stapper formador do Seminário 

Teológico “San Luis Guanella de Bogotá”, esteve visitando o Seminário 

Guanelliano Ibero Americano em Porto Alegre. 
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   Encontro dos Cooperadores Guanellianos do Nordeste  
          Data: 18 e 19 de outubro 
 

                                                                                                                                                                           
 

      Festa de São Luis Guanella e Abertura do Ano Centenário de sua morte. 

Data: 26 de Outubro         Local: Paróquia N.S. do Trabalho – Porto Alegre 

No último domingo do mês de outubro, foram celebradas a Abertura do 

Ano Centenário da Morte de São Luis Guanella e 60 anos da Paróquia 

Nossa Senhora do Trabalho. A Celebração foi presidida pelo Arcebispo 

de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. 
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