
 

 

Aproximando-nos do Tempo do 

Advento e da Solenidade do Santo 

Natal queremos abrir o coração, a 

exemplo da Virgem Maria, Aurora da 

Salvação, para acolher Jesus na 

concretude da nossa existência, com 

alegria.  

   Somente Ele é quem dar sentido à 

nossa vida, quando diz: “Eu sou o 

caminho, a verdade, a vida” (Jo 14, 

6). Quem descobre esta verdade e 

experimenta Cristo, de fato, e não 

cansa e não se cansa de anunciar que 

Ele está vivo.  

Anunciar a Boa Nova de Cristo, que 

vem, que caminha conosco e que virá 

na sua glória, não quer dizer,  

necessariamente, empregar palavras.  

Não é à toa que São Francisco nos diz: 

“Anunciai o evangelho sempre e se 

necessário, usai também palavras”. O 

Papa Francisco, recentemente relembrou 

isso.  
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   Os grandes santos viviam numa profunda atmosfera de fé, como se tocassem o 

invisível, porque viam em toda a realidade que os circundava, a presença de Deus. 

 Neste contexto de Nova Evangelização, o documento do XIX Capítulo Geral, 

Evangelizados para Evangelizar, nos exorta, no n. 18, a continuar nossa ação 

caritativa com as nossas Obras tradicionais, mas reafirma o convite a alargar a 

tenda da caridade com novas formas de resposta às necessidades dos pobres, com 

simplicidade e agilidade. Peço, pois, a que todos, sejamos corresponsáveis em 

descobrir o sopro do Espírito na realidade atual, a nunca deixar de pensar soluções 

às nossas grandes estruturas para melhor prestar o nosso serviço de caridade e levar 

adiante a nossa missão Guanelliana com leveza como nos exorta a Conferência dos 

Religiosos do Brasil.  

  Não seria o momento de pensarmos nos leigos, como protagonistas do carisma 

enriquecido com a experiência da vocação laical? Isto requer de nós o que nos exorta 

o n. 24, do XIX CG, a colocar em ação iniciativas concretas para a formação de 

colaboradores leigos que são necessários, portanto, não força acessória, para a 

gestão, administração e organização das nossas Obras. 

  O número 22 do XIX CG, trata especificamente dos Cooperadores Guanellianos e 

afirma que são corresponsáveis na missão. E porque pertencem à Família 

Guanelliana, conforme a nossa Constituição, n. 5, somos convidados a propor 

explicitamente aos leigos a vocação do Cooperador Guanelliano empenhando-nos a 

acompanhá-los no discernimento e na formação.  

   Nossas Comunidades Religiosas, além de desenvolverem seu serviço caritativo são 

chamadas, ao mesmo tempo, a evangelizar pela sua própria presença no meio dos 

pobres. E aos leigos são confiadas funções sempre mais importantes. Daí decorre a 

importância de formá-los. Há muitas atividades que são específicas deles. Nosso 

específico é sermos homens de Deus. Não somos chamados a fazer ou resolver tudo. 

O que devemos nos empenhar é que nossas Comunidades Religiosas sejam de fato 

núcleo animador, presença carismática e evangelizadora (cf. n. 21, a. - Proposta 2 

do XIX CG).  

 

 

 

Seminaristas
Máquina de escrever
02

Seminaristas
Máquina de escrever

Seminaristas
Máquina de escrever



   

          

  Há pouco celebramos o nosso XV Capítulo Provincial, onde tratamos do tema: Nova 

Evangelização e Sentido de Pertença. Como nossas paróquias estão se empenhando 

neste sentido? Quanto a isso, o n. 19 do XIX CG tem uma moção específica que exorta 

a todos, a que nossas paróquias se identifiquem sempre mais como paróquias 

samaritanas, favorecendo experiências de microsserviços que envolvam os leigos a 

manter viva a atenção para com as novas pobrezas.   

        

Queridos coirmãos, peço a todos que 

olhem com muita atenção a causa 

vocacional. É uma questão de 

fidelidade e de amor a Deus, à Igreja 

e à Congregação. Permito-me 

ressaltar o que foi decidido pelos 

coirmãos presentes ao XV Capítulo 

Provincial, na única moção que, por 

sinal, foi aprovada por unanimidade: 

“A assembleia capitular confirma a 

moção 1 do XIV Capítulo. O Capítulo 

provincial decide: que o superior 

local, de acordo com o animador 

vocacional, convoque a cada ano as 

lideranças da paróquia e/ou da  

 

 

 

 

 

 

 

entidade (pároco, coordenador do CPP, 

da catequese, dos grupos de jovens, da 

animação vocacional, dos coroinhas, 

cooperadores guanellianos, responsável 

pelo ensino religioso e/ou diretora 

pedagógica,) para elaborar o projeto de 

animação vocacional local a ser 

implementado e depois avaliado 

semestralmente.” 
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Que neste Natal, e, ao longo de todo 

o ano de 2015, em que celebramos os 

100 anos da passagem do pai 

Fundador, São Luís Guanella, para a 

Pátria, não deixemos o amor esfriar 

em nossos corações, mas 

acompanhados pela sua amorosa 

intercessão sejamos testemunhas da 

bondade Paterna e da Ternura de 

Deus, em qualquer lugar onde formos  

enviados, com uma atenção especial para 

com os mais provados no corpo e/ou no 

espírito e às vocações. 

Tanto aos que permanecem no seu campo 

de missão quanto aos que iniciam uma 

nova, rezo e peço a que se abram sempre 

mais às novidades do Espírito que conduz 

a nossa ação conforme os insondáveis e 

inabaláveis desígnios da Providência.  

 

         Feliz Natal e abençoado 2015 a vocês e a todos os seus amados! 

 

 

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                           Pe. Mauro Vogt, SdC  
                                                                                                                  Provincial  

 

                                

 

Data Nome Ano 
06 Pe. Atanásio Francisco Schwartz 1975 

07 Pe. Antonio de Melo Viana 1985 

07 Pe. Geraldo Ascari 1986 

07 Pe. Valdemar Alves Pereira 2002 

07 Dom. Protógenes jnosé Luft 1975 
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08 Pe. Flávio Demoliner 1990 

11 Pe. Alcides José Vergutz 1982 

15 Pe. Adelmo Luis Maldaner 1984 

15 Pe. Renato Schneider 2007 

18 Pe. Amélio Parini 1971 

19 Pe. Armando Bredice 1953 

19 Pe. Bruno Tremolada 1973 

19 Pe. Ivo Ladislaui Catani 1970 

19 Pe. Edenilso de Costa 1992 

20 Pe. Irani José Villani 1986 

21 Pe. Ademir José Fumagalli 1980 

22 Pe. Odair Danielli 1984 

23 Pe. Selso Feldkircher 1967 

23 Pe. Alírio Joaquim Anghebem 1967 

 

     

Data Nome Ano 
11 Pe. Franco Cornaggia 1930 

12 Pe. Alcides José Vergutz 1955 
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Dezembro 

Data Local Compromisso 

06 Casa Provincial- Porto 
Alegre/RS 

Reunião do Conselho Provincial ACG – 
Província Nossa Senhora do Trabalho. 

06 São Paulo/SP, Rio de 
Janeiro/RJ, 
Brasília/DF. 

Encerramento do Ano Social dos 
Cooperadores e Aspirantes 
ACG/Província Nossa Senhora da 
Providência.  

19 Família Guanelliana 172° Aniversário do nascimento do 
Fundador – Missa Intercontinental. 
*Cada comunidade defina o horário mais 
adequado para a celebração 

25 IGREJA NATAL DO SENHOR 

30 IGREJA Festa da Sagrada Família 

 

 

 

  XV Capítulo Provincial 

        Data: 3 a 7 de Novembro. 

        Local: Casa de Retiro Madre Teresa – Viamão/RS.         

 

 

    

 

Seminaristas
Máquina de escrever
"Os religiosos devem ser homens e mulheres capazes de despertar o mundo"

Seminaristas
Máquina de escrever

Seminaristas
Máquina de escrever
06

Seminaristas
Máquina de escrever

Seminaristas
Máquina de escrever

Seminaristas
Máquina de escrever



 

 

               

                              

                                                                                                       

                   

Seminaristas
Máquina de escrever
07

Seminaristas
Máquina de escrever



 

             

              Encontro da Equipe Pedagógica Central. 

                     Data: 08 de Novembro. 

    Local:  Sede da Província - Porto Alegre/RS. 
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