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Estamos mais uma vez no mês voca-
cional. A vocação fundamental é o
chamado à vida e à vida da graça
mediante o Batismo, quando nos tor-
namos filhos de Deus. A filiação di-
vina por graça nos leva a corres-
ponder como filhos que querem
amar o Pai, de verdade.
Nós, Servos da Caridade, além des-
tes, recebemos outro chamado: Re-
ligiosos e, ou Sacerdotes. Convida-
dos a honrar o Pai manifestando a
Sua Providência e Misericórdia com
gestos bem simples, mas eficazes de
caridade, especialmente para com os
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mais pobres. A iniciativa é da
soberana liberdade e do amor
de Deus, como nos diz o Do-
cumento do Ano da Vida Con-
sagrada: "Não fostes vós que
me escolhestes; fui Eu que vos
escolhi" (Jo 15, 16); estas pa-
lavras recordam a todos, não
só a nós sacerdotes, que a vo-
cação é sempre uma iniciati-
va de Deus. Foi Cristo que vos
chamou a segui-lo na vida
consagrada, e isto significa
realizar constantemente um
"êxodo" de vós mesmos para
centrardes a vossa existência

em Cristo e no seu Evangelho, na vontade de Deus, despojando-vos dos vossos projetos, a
fim de poderdes afirmar com São Paulo: "Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim"
(Gl 2, 20) (nº 4). E o número 1 da nossa Constituição afirma: "Com fé e gratidão nós, Servos
da Caridade, celebramos Deus que, com um dom da sua bondade nos suscitou na Igreja
como Congregação Religiosa ao redor do Padre Luís Guanella"...

Recebemos, pois, uma Vocação Específica na Igreja, à qual podemos corresponder com
todas as forças da nossa alma, e consequentemente sermos felizes, ou podemos, no jogo da
liberdade, viver numa inércia medíocre e sermos insossos ou até amargos e, infelizes. No
primeiro caso podemos transmitir o perfume da consagração e irradiar alegria às pessoas
que se aproximam de nós, por mais difíceis que sejam as situações de vida que estão passan-
do. No segundo caso, podemos repelir com opacidade e amargura a quem já tem a vida tão
sofrida. Indiferentes e neutros é impossível viver: ou optamos e somos coerentes com a pri-
meira possibilidade ou decidimos pela segunda, e a priori, ao fracasso. Pois a nossa pró-
pria consagração religiosa já é missão. O proprium da Vida Religiosa é ser, no nosso caso,
homens de Deus; testemunhas das realidades escatológicas.

Vivemos já no tempo o que será a vida futura. Por isso, tenhamos em alta consideração
a vida espiritual, porque a vocação de especial consagração é um chamado que Deus nos faz
na fé e que nós respondemos na fé. O documento do Ano da vida Consagrada Alegrai-vos,
assim assere a este respeito: "Este mistério indizível que trazemos dentro de nós e que par-

Dom e conquista!
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ticipa do inefável mistério de
Deus só pode ser interpretado
à luz da fé: a fé contém preci-
samente a memória da histó-
ria de Deus conosco; a memó-
ria do encontro com Deus, que
toma a iniciativa, que cria e
salva, que nos transforma; a fé
é memória da sua Palavra que
inflama o coração, das suas
ações salvíficas, pelas quais
nos dá vida, purifica, cuida de
nós e alimenta. […] Quem traz
em si a memória de Deus, dei-
xa-se guiar pela memória de
Deus em toda a sua vida, e
sabe despertá-la no coração

dos outros. Memória de ser chamado aqui e agora" (nº 4).
Esta resposta na fé deve ser renovada a cada dia. Portanto, aparece claramente a di-

mensão espiritual como fundamental e prioritária. Vou me ater ao conteúdo profundo que o
número 34 da nossa Constituição apresenta, nesta linha de pensamento: “Precisamos da
oração como do respiro que nos faz viver; é necessário, por isso ‘rezar sempre, sem cessar’,
como diz o Senhor.”

Gostaria de lembrar aqui a primazia da oração pessoal sobre todos os outros “com-
promissos” do nosso dia. “Cada coirmão busque exprimir a sua vida de comunhão com
Deus e um férvido serviço apostólico. Saiba entreter-se em colóquio filial e simples com ele,
se reserve tempos particulares de recolhimento”. Cada um de nós, a este ponto, se pergunte
se tem um Projeto Pessoal de Vida e, quanto tempo está dedicando à espiritualidade cada
dia... Quanto à perseverança na vocação: “Para todos a oração mental seja momento im-
portante: o Fundador a considerava forma indispensável da nossa piedade e garantia de
perseverança”. Por fim, este número da Constituição envolve a dimensão comunitária da
oração e a apresenta como base de sustentação da nossa espiritualidade, a meditação espe-
cialmente da Sagrada escritura cada dia em conjunto.

Quero, ainda, lembrar a importância de se ter uma clara consciência de que a vocação
é dom e compromisso: é um dom precioso de Deus e um compromisso que se renova a cada

"Precisamos da
oração como do

respiro que nos faz
viver; é necessário,

por isso ‘rezar
sempre, sem cessar’,

como diz o
Senhor"
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Porto Alegre/RS, 30 de julho de 2015.
Provincial

Pe. Mauro Vogt - SdC

dia. Neste aspecto da nossa vocação nos vem em auxílio o número 99 da nossa Constituição,
que me permito reportar aqui: "Inseridos plenamente na vida e no trabalho apostólico da
Congregação, deve continuar em nós o empenho formativo para perseverar na fé e perma-
necer bem radicados nos valores da nossa vocação. Cada dia nos esforçamos para cumprir
tudo com reta intenção e fervor de alma, vigiando e rezando, e renovando o propósito de
caminhar em novidade de vida, seguros que 'aquele, que iniciou em nós esta boa obra, a
levará a cumprimento até o dia de Cristo Jesus'".

Por fim quero lembrar a todos a importância de estarmos sempre unidos a Deus na
oração e abertos às necessidades do nosso próximo a ponto de nunca deixarmos desiludi-
dos quem quer que se aproxime de nós, mas que saia edificado. Para que como homens de
Deus de verdade possamos transmitir o Amor Providente e Misericordioso do Pai, mesmo
com gestos simples de caridade.

Que a Mãe da Divina Providência faça crescer em nós esta consciência e acompanhe os
nossos passos. Que o Bom Deus abençoe a todos.

II- Aniversário de Ordenação Sacerdotal

III- Aniversariantes

Data Nome Ano
15 Pe. Mauro Vogt 1992

Data Nome Ano

22 Pe. Armando Bredice 1917
30 Pe. Edenilso de Costa 1962

02 Clérigo Eli Marcel de Abreu 1974
16 Clérigo Renan Rafael de Souza Santos 1990

Data Nome Ano
22 Pe. Odair Danieli 1977

IV- Aniversário de Profissão Religiosa
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V- Agenda da Província

Data Local Compromisso
Agosto

11 a 13 Terceira reunião anual do Conselho Provincial.Capão da Canoa/RS
13 Encontro Pedagógico Guanelliano - região sudeste e

centro-oeste.
Brasília/DF

14, às 9h Reunião da Equipe administrativa da Província.Sede Provincial - Porto Alegre/RS
15 e 16 Encontro formativo para os Jnunioristas dos

Servos da Caridade e das Irmãs Filhas de Santa
Maria da Providência.
Assessor: Pe. Alírio Joaquim Anghebem, SdC.

Sede Provincial e Educandário
São Luiz - Porto Alegre/RS

19 e 20 Segunda reunião anual de Planejamento Estratégico.
Público: Direção Geral, Direção Pedagógica e setor
financeiro das Obras Guanellianas da região sul.

Sede Provincial - Porto Alegre/RS

15 e 16 Assembleia da Associação Cooperadores
Guanellianos (ACG) - Província Nossa Sra. da
Providência.
Tema: “Don Guanella, uma vida com sentido”.

Brasília/DF

22 Encontro Pedagógico Guanelliano - região sul.Patronato Santo Antônio - Carazinho/
RS

28, às 9h Reunião da Equipe administrativa da Província.Sede Provincial - Porto Alegre/RS

28, às 18h,
até dia 30,

às 12h

XIX Assembleia da Associação Cooperadores
Guanellianos (ACG) - Província Nossa Sra. do
Trabalho.
Tema: “Don Guanella, uma vida com sentido”.

Capão da Canoa/RS

Dia do Padre.IGREJA NO BRASIL2
Dia dos Pais.IGREJA NO BRASIL09

Dia da Vida Consagrada.IGREJA NO BRASIL16

23 Dia do Leigo cristão.IGREJA NO BRASIL

Dia do Catequista.IGREJA NO BRASIL30

30/08 a
10/09

Peregrinação Guanelliana à Itália.FAMÍLIA GUANELLIANA

“A vida é bela quando é resposta a uma vocação autêntica”
Pe. Viganó, SDB

“Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só.
Mas, se morre, produz muito fruto”

Jo 12, 24
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VI- Notícias & Comunicações

Encontro Pedagógico Guanelliano - Região Sul

A exemplo de outros Encontros, evento teve
início com a celebração da Santa Missa, no

salão de eventos da Escola São Luís Guanella

Encontro teve a assessoria do Pe. Odair Danieli
(SdC), que abordou o tema proposto,

relacionando com as práticas educativas

Local do Encontro: Escola São Luís Guanella & Educandário São Luiz
Data: 04 de julho de 2015 Horário: 8h às 13h

Tema: “Identidade Guanelliana na Cultura Vocacional”

Após a palestra, os educadores refletiram em
grupo sobre o tema e a cultura vocacional no

cotidiano educacional

O Encontro foi encerrado com muitas apresen-
tações teatrais, preparadas pelos educadores,

com o auxílio de alguns educandos
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Reunião da Equipe Formativa da Província

Nos dias 28 e 29 de julho, realizou-se na sede da Província, em Porto Alegre/RS, a segunda
reunião de formadores do ano de 2015. Estiveram presentes os coirmãos Padre Alírio J. Anghebem,
Padre Elisandro I. da Silva, Padre Tiago Boufleur, Padre Adelmo L. Maldaner, e como já é de
costume, também o Provincial, Padre Mauro Vogt. O Padre Odair Danieli não pode se fazer presen-
te pelo fato de estar auxiliando nas atividades pastorais da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em
Água Boa/MT.

Nessas reuniões os formadores contam com a assessoria da psicóloga Gilka Machado Cerântula,
residente em São Paulo/SP. Foram tratados assuntos ordinários referentes ao andamento das
caminhadas formativas em cada uma das etapas, como também foram apresentadas as atividades
da animação vocacional. Essas reuniões de formadores, que já se realizam na nossa Província há
alguns anos, contribuem significativamente a fim de dar um sentido de unidade entre os formado-
res, e continuidade entre as várias etapas formativas.

TEXTO: PE. TIAGO BOUFLEUR, SDC

Um caminho, um método
“O processo formativo é um caminho que se percorre juntos rumo à maturidade: cada um
alimenta a própria identidade, mantém o próprio cargo e a própria função, e todos se
ajudam e se sustentam mutuamente (cf. PEG, n0 17). E é também um método que, no cresci-
mento vocacional, leva a assumir os sentimentos de Cristo” (cf. VC, n0 65.68).

“De todos os
congregados, como

grãos de trigo moídos
e amassados, faça-se
um só pão oferecido

sobre a mesa
para reavivar o

corpo e o coração dos
comensais”

SÃO LUÍS GUANELLA
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Encontro formativo da ACG - Província Nossa Senhora do Trabalho

Nos dias 18 e 19 de julho os Presidentes dos
grupos e Conselheiros espirituais dos Coopera-
dores Guanellianos estiveram reunidos na sede
da Província Santa Cruz, em Porto Alegre/RS,
para participarem de mais um encontro formati-
vo.
Neste ano o tema abordado foi “A arte de ser
mestre de si mesmo, para ser líder de pes-
soas” e o facilitador foi o Ir. Arilson Bordignon
(SdC). Em sua abordagem, Bordignon dividiu o
tema em três subtemas, com suas respectivas
divisões:
1. Liderar e ser liderado
1.1. Liderar os outros
1.2. Liderar a si próprio
1.3. Ser liderado

2. Conduzir com valores
2.1. Que são valores?
2.2. Conduzir pelas quatro virtudes cardeais
2.3. Liderar com as três virtudes cristãs

3. Liderança como tarefa espiritual
3.1. O que é espiritualidade
3.2. A liderança na doutrina de Jesus de Nazaré
A arte de liderar consiste em dois aspectos
muitos importantes: influenciar a conduta das
pessoas e orientá-las para um objetivo. Neste

Grupo de Presidentes e Conselheiros espirituais
que participaram do Encontro formativo

sentido, é extremamente importante que o líder
estabeleça metas para o seu grupo de lidera-
dos, pois elas se constituem como uma bússo-
la, ou seja, dão uma orientação clara para onde
e como agir. Outro ponto importante é a espi-
ritualidade dos grupos, que deve necessaria-
mente conduzi-los para dentro de um contexto
maior: a grande Família Guanelliana, com seus
valores e sua clara visão de futuro.
No exercício cotidiano da liderança é importan-
te também que o líder observe três condições
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básicas para sua atividade: 1) estabelecer uma
relação entre as pessoas; 2) metas como exi-
gências ou expectativas; 3) o comportamento
é observado e avaliado, e a avaliação é trans-
mitida ao liderado.
Em relação a arte de ser liderado por alguém, Ir.
Arilson baseou sua explanação em duas figuras
bíblicas clássicas: o anúncio do anjo a Maria e a
agonia de Jesus no horto das oliveiras. Em am-
bos os casos, tanto Maria quanto Jesus tiveram
uma atitude de extrema liberdade interior, pois
acolheram o que Deus lhes propôs sem ques-
tionamentos. Trata-se de duas atitudes pro-
fundamente espirituais que os faz colocarem
seu eu (ego) em segundo plano, para que a
vontade de Deus Pai se cumprisse. O que con-
firma que tais atitudes são espirituais é o fato
de não serem decisões fatalistas, ou seja, não
se trata de aceitar a vontade de Deus porque
não tinham outra saída. Mas sim, aceitar a von-
tade do “outro” como afirmação da vontade de
Deus, uma renúncia ao próprio querer e aos pró-
prios planos. Em síntese, Maria e Jesus foram
obedientes ao projeto de Deus Pai sem se re-
voltarem contra a vida e contra as outras pes-
soas.

Participantes interagiram de maneira muito
significativa com o tema abordado,

possibilitando profundas reflexões sobre a
arte de liderar e ser liderado Dentre tantas outras abordagens apresentadas

durante o sábado, dia 18 de julho, em quatro
palestras, Bordignon destacou sinteticamente
o tema nestas duas figuras bíblicas. Tanto na
arte de ser mestre de si mesmo, como também
na árdua tarefa de liderar pessoas, precisamos
de muita espiritualidade, pois somente uma pes-
soa espiritualizada poderá, a exemplo de Maria
dizer “Faça-se em mim segundo a tua pala-
vra” (Lc 1,38); ou a exemplo de Cristo excla-
mar: “Pai, se isto não pode passar sem que
eu o beba, faça-se a tua vontade” (Mt 26,42).
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Encontro formativo anual para os Irmãos Religiosos

Nos dias 25 e 26 de julho os
Irmãos Religiosos da Província
Santa Cruz estiveram reunidos
no Recanto Nossa Senhora de
Lourdes, em São Paulo/SP,
onde participaram do Encontro
formativo anual. Este ano o
tema estudado foi “A socie-
dade líquida”, de autoria de
Sygmunt Bauman.

Em linhas gerais o autor afirma
que a época que vivemos é
marcada por intensas, velozes
e profundas mudanças. Isso
nos leva a pensar que após a
"época de mudanças" entramos
na "mudança de época", que
enfraquece e altera muitos dos
paradigmas tradicionais que
sustentavam uma visão de  mundo, e gera-se instabilidade, incertezas, inseguranças e até deso-
rientações. Esta nova realidade se deve a um complexo de fatores, talvez jamais todos elencáveis
de forma satisfatória. Para o papa Francisco "esta mudança de época foi causada pelos enormes
saltos qualitativos, velozes e acumulados que se verificam no progresso científico, nas inovações
tecnológicas e nas suas rápidas aplicações em diversos âmbitos da vida.”

Para Sygmunt Bauman, vivemos
na sociedade líquida, onde as
relações, os hábitos, as formas
de proceder, mudam em um
tempo muito rápido. A vida é
resumida na valorização de coi-
sas supérfluas, isto é, a vida
sempre se reinicia. Algo é com-
prado, logo é descartado. Me-
taforicamente, os fluidos não
são facilmente contidos. Os lí-
quidos penetram nos lugares,
nas pessoas, contornam o todo,
vão e vem ao gosto das ondas
do mar.

Hoje tudo parece ser líquido,
isto é, provisório. As relações
humanas são provisórias, os
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Província Santa Cruz A Caminho

casamentos são provisórios, o trabalho é provisório, as alianças e pactos são também provisórios
e oportunistas. Vive-se um clima cheio de incerteza, quanto ao futuro. No entanto, a Vida
Religiosa continua a sustentar a perpetuidade dos compromissos, mesmo sofrendo as amargas
perdas de pessoal que a abandona. Isso faz pensar que, "se a dedicação aos valores duradores
está em crise é porque a própria ideia de duração, também está em crise.”

Na Vida Religiosa pode ser criado um idealismo comunitário líquido, quer dizer, construir castelos de

No sábado pela manhã, os Religiosos participa-
ram da Santa Missa celebrada pelo Pe. Odacir

Lazaretti, e concelebrada pelo Pe. Angelo
Moroni, na capela da Instituição

No domingo os Religiosos participaram da
Celebração Eucarística na Paróquia Santa Cruz,

às 8h, e foram apresentados à comunidade
paroquial

O encontro foi marcado por um clima de descontração,
amizade e fraternidade

areia, que imaginam a comunidade
como uma vida sem conflitos, sem in-
coerências, sem patologias, sem en-
contros físicos. Quando se encontram
essas coisas, as quais infelizmente
existem devido à nossa fragilidade
humana, as novas gerações se de-
sencantam e não conseguem respon-
der com uma relativa maturidade. Por
isso é preciso educar as novas gera-
ções ao realismo, sem perder, no en-
tanto, o encanto do sonho e a uto-
pia.

Todos os integrantes das comunida-
des religiosas se beneficiam com um
diálogo contínuo mútuo que permite
compreender a história, as motiva-
ções, os desafios e as realidades pas-
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sadas e atuais. Com isso pode-se
encontrar caminhos para um senti-
do cristão no mundo de hoje.

O papa Francisco, em 29 de novem-
bro de 2013, falando aos religiosos
afirma que "É preciso olhar  tudo
a partir da periferia. É preciso
andar na periferia para conhecer
de verdade como vivem as pes-
soas. Caso contrário, corre-se  o
risco de um fundamentalismo de
posições rígidas com base em
uma visão centralizada. Isto não
é saudável (…) Hoje Deus está
nos pedindo para deixar o ninho
que nos acomoda. Também
aquele que está na clausura é
enviado através da sua oração
para que o Evangelho possa cres-
cer no mundo. Estou convencido
de que a chave hermenêutica mais importante é o cumprimento do mandato evangélico:
Ide! Ide!"
Em outras palavras, os  tempos devem ser de purificação, de retomada, de re-encantamento do
carisma a partir de uma leitura dos "sinais dos tempos". Deve-se deixar de lado a tentação de
voltar ao passado, de não cair na mediocridade, no comodismo. Sempre olhando para frente,
procurando revigorar a identidade da Vida Religiosa a partir da ação profética missionária.

A fragilidade de identidade contemporânea exige constante atenção, revisão, atualização, reno-
vação, manutenção. Na construção deste caminho é necessário sempre a revisão das estruturas,
a leveza e agilidade institucional estabelecida de maneira participativa.
Deve-se ter a capacidade de dialogar com a modernidade para uma renovação autêntica, pensan-
do que a missão da Vida Religiosa Consagrada no contexto atual não é mais aquele contexto do
Fundador ou da Fundadora, nem aquele dos modelos de nosso pensamento, nem o audacioso de
épocas relativamente recentes. Tudo precisa ser compreendido e avaliado a partir de grandes
horizontes e amplas situações humanas diferenciadas de época, cultura e lugar geográfico, cren-
ças, realidade sócio-político-econômica. O diálogo como abertura deve ajudar a acolher e integrar
as mudanças da sociedade de maneira positiva e serena, servindo à missão como autênticos
profetas.

Pe. Angelo Moroni e Ir. Moacyr Luiz Tomazine:
vidas dedicadas ao Carisma da caridade em solo brasileiro

Questionamentos!
1) Conseguimos ver os sinais líquidos da VRC na nossa comunidade? Quais? Onde?
2) Como a nossa comunidade pode viver a profecia no contexto da modernidade líquida?
3) Como desenvolver uma ação missionária de acordo com o carisma?
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Comunicados importantes!

Comunicamos aos coirmãos da Paróquia Santa Teresinha, em Santa Terezinha de Itaipu/PR, e
do Recanto Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo/SP, que a visita do Provincial à comuni-
dade religiosa destas cidades, programadas para serem realizadas em agosto, foram cancela-
das. O motivo é a recuperação da saúde do Provincial, que teve que cancelar estas duas visitas
por recomendação médica (deve evitar viagens).
As novas datas de visita a estas comunidades serão programadas e informadas aos coirmãos a
partir de setembro. Relembrando que a visita em Santa Terezinha de Itaipu estava programada
para os dias 06 a 09 de agosto; em São Paulo estava programada para os dias 23 a 26 de
agosto, conforme informamos na agenda provincial de 2015.

Visitas do Provincial canceladas

Comunicamos também que a Equipe Administrativa da Província, composta por sete pessoas,
já vem se reunindo duas vezes por mês para tratar das demandas/necessidades da sede provin-
cial, e/ou das filiais.
Segue abaixo os nomes dos integrantes da referida Equipe e seus contatos:
Pe. Mauro Vogt (Provincial)
- Tel.: 51.3347.54.92 - Ramal: 215
- E-mail: maurovogtsdc@yahoo.com.br
Ir. Arilson Bordignon (Secretário provincial)
- Tel.: 51.3347.54.92 - Ramal: 216
- E-mail: arilson@guanellianos.org.br
Pe. Edenilso de Costa (Ecônomo provincial)
- Tel.: 51.3347.54.92 - Ramal: 217
- E-mail: economo.provincial@guanellianos.org.br
Angela Rimolo Rizzo (Área educacional)
- Tel.: 51.3348.97.33 - Ramal: 7026
- E-mail: angelarimolo@yahoo.com.br
Maria do Carmo Arismend Hernandorema (Área da Assistência Social)
- Tel.: 51.3347.54.92 - Ramal: 226
- E-mail: gestaosocial@guanellianos.org.br
Luciana Jacques de Moura (Área jurídica)
- Tel.: 51.3347.54.92 - Ramal: 238
- E-mail: juridico@guanellianos.org.br
Eliana (Área contábil)
- Tel.: 51.3347.54.92 - Ramal: 225 e 226
- E-mail: contabilidadeeliana@guanellianos.org.br

Equipe administrativa da sede provincial


