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No decorrer da nossa vida, sempre temos momentos especi-
ais que a Divina Providência nos reserva. Entre estes mo-
mentos importantes destaca-se neste último ano o Cente-
nário da Morte do nosso Santo Fundador, ou melhor, o dies
natalis d'Ele para a vida no Céu. O próprio São Luís Gua-
nella, em várias ocasiões - e isto se confirma nos escritos
que publicava na Revista La Divina Provvidenza, e em ou-
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Caríssimos Coirmãos!
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“Gostaria de lembrar a todos que a
conclusão do ano celebrativo deve ser o
marco de um novo impulso para retomar com
mais entusiasmo a missão do Carisma da caridade
dado pelo Espírito Santo a São Luís Guanella,
há mais de cem anos”
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tros livrinhos - fazia questão destacar jubileus dos anos
santos, de Santuários, de vida sacerdotal, como por exem-
plo, os 50 anos de sacerdócio do Papa Leão XIII. Assim
escreveu: "Destaquei, muitas vezes, em ‘De Adão’ ao ju-
bileu sacerdotal de sua Santidade Leão XIII, e vos faço
acompanhar agora 50 lembrancinhas, em obséquio aos
cinquenta anos do mesmo Leão XIII, suplicando ao Se-
nhor uma bênção para mim e para estes paroquianos que
partem do exercício das santas missões. Suplicamos a to-
dos, de coração, que uma centelha da santa caridade do
ótimo Deus, chegue aos nossos corações e fiéis cristãos,
os diletos irmãos nossos". (Cf. Cinquenta Lembrancinhas
das Santas Missões em obséquio aos cinquenta anos de
Sacerdócio do Santo Padre, nosso Leão XIII. Festa da
Imaculada de 1887).
Tais escritos sempre abriam perspectivas de empenho para
buscar uma maior qualidade de vida em sentido integral:
espiritual, cultural, social e econômico, reduzido no
binômio "Pão e Senhor". Sob o mesmo ponto de vista do

Santo Fundador, eu gostaria de lembrar a todos que a conclusão do ano celebrativo deve
ser o marco de um novo impulso para retomar com mais entusiasmo a missão do Carisma da
caridade dado pelo Espírito Santo a São Luís Guanella, há mais de cem anos.

Certamente é preciso ter um coração voltado para os valores do nosso Carisma e dar
um destaque especial ao nosso Santo Fundador, porque é tradicional, para nós este mês ser
dedicado a ele. Mas na vida da Igreja é, também, o mês missionário e o mês do rosário.

Mês missionário, em primeiro lugar não quer dizer que precisamos ficar sonhando
com uma missão ad gentes, o que muitas vezes é uma tentação que não nos deixa viver a

“É preciso ter um coração voltado para os
valores do nosso Carisma e dar um destaque
especial ao nosso Santo Fundador, porque é
tradicional, para nós este mês ser
dedicado a ele”
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maravilhosa missão do nosso Carisma, de revelar ao mun-
do o amor providente e misericordioso do Pai, onde Deus
nos plantou. O nosso Carisma, de fato, é confirmado pela
santa Igreja, com a aprovação oficial da nossa Congrega-
ção, em sentido jurídico e, a canonização do nosso Santo
Fundador, em sentido eclesiológico e espiritual. Temos, en-
tão, um programa de vida que é um grande tesouro a ser
distribuído no pequeno ou no grande dos desafios que a
nossa vida de cada dia comporta.

Gostaria que todos vocês, caríssimos coirmãos, neste
ano centenário, realizassem atividades missionárias obvi-
amente em sintonia com as diretrizes da Igreja Particular
onde estão inseridos, mas sempre em linha com o nosso
Carisma.

Além do que foi referido, o mês de outubro é o mês do
Rosário. Quanto a devoção à Nossa Senhora, espero que
não fiquemos apenas num devocionismo de récita estéril;
mas que a recitação do Santo Rosário condiga com a nossa
vida e envolva uma busca de espiritualidade, que a exem-
plo da própria Virgem Maria, guardava a Palavra de Deus
e a meditava no seu coração, produzindo sempre frutos de verdadeira caridade.

Que a Virgem, Mãe da Divina Providência, à qual o nosso Santo Fundador confiou com
incondicional confiança as suas Obras, nos ajude a dar continuidade com plena dedicação e
fidelidade à obra iniciada por ele no tempo. Assim, certamente celebramos um dia, o jubileu
eterno que nunca termina.

Um abraço fraterno e as bênçãos de Deus!

“Que a
recitação do
Santo Rosário
condiga com
a nossa vida
e envolva
uma busca de
espiritualidade”

Rio de Janeiro, Festa dos Santos Anjos de 2015.
Provincial

Pe. Mauro Vogt - SdC

“Tornamo-nos, portanto, instrumentos da Providência exercendo as
obras de misericórdia e o ministério da caridade pastoral”

Const. dos Servos da Caridade, n0 3, p. 24.
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Outubro

16, às 18h,
até dia 19,

às 12h

Encontro Latino Americano de jovens
guanellianos.

Santa Maria/RS

19 Cinquenta anos de fundação do Colégio
Divina Providência (FSMP).
Às 10h - Santa Missa presidida por Dom Hélio Adelar
Rubert, na Basílica Nossa Senhora da Medianeira,
com transmissão pela Rede Vida de Televisão.

Santa Maria/RS

IV- Agenda da Província

16, das 9h
às 12h

Reunião da Equipe Administrativa da Província.Sede Provincial - Porto Alegre/RS

12 Solenidade de Nossa Senhora Aparecida.BRASIL

Data Local Compromisso

Data Nome Ano

II- Aniversário de Ordenação Sacerdotal

30 Pe. Odacir Lazaretti 1999

III- Aniversariantes

Data Nome Ano
1° Pe. Adenir Fumagalli 1951
11 Pe. Alírio Anghebem 1940
23 Ir. Moacyr Luiz Tomazine 1953

Pe. Antônio Francisco de Melo Viana 195627

24 Solenidade de São Luís Guanella.FAMÍLIA GUANELLIANA

14, às
14h30min.

Reunião da Equipe do CEBEG.Sede Provincial - Porto Alegre/RS

01 a 05 Visita do Provincial à Comunidade Religiosa.Água Boa e Canarana/MT

Dia Nacional da Família Guanelliana.BRASIL

24, às
18h30min.

Santa Missa de encerramento do Ano
Centenário da Morte de São Luís Guanella a
nível de Província.

Santuário Nossa Senhora do
Trabalho - Porto Alegre/RS
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Data Local Compromisso

om Odilo Pedro
Scherer, cardeal
arcebispo de
São Paulo, pre-
sidiu na noite do
sábado, dia 12
de setembro,

às 18h30min, no Recanto Nos-
sa Senhora de Lourdes, missa em
ação de graças pelos 70 anos de
Vida Religiosa, 64 deles como sa-
cerdote, do padre Ângelo Moroni.

Saudando Padre Ângelo, Dom
Odilo expressou que os setenta
anos desse sacerdote italiano
foram a serviço dos pobres na
Congregação dos Servos da Ca-
ridade (Guanellianos) de São Luís
Guanella, residindo muitos anos
em São Paulo, e hoje recuperando sua saúde, aos 91 anos, após sofrer um AVC. Lembrou o
cardeal que esse evento era importante por mostrar um testemunho de Vida Religiosa no Ano da
Vida Consagrada.

Vários sacerdotes compareceram a essa homenagem, dentre eles o Provincial dos guanellianos,

V- Notícias & Comunicações

Bodas de Vinho

nos seus 70 anos de Vida Religiosa
“Vale a pena ser padre” diz Padre Ângelo

Dom Odilo presidiu missa com os Padres guanellianos, a Comunidade Religiosa
e os convidados no Recanto Nossa Senhora de Lourdes

31 e 10 de
novembro

Encontro de ex-alunos.Patronato Santo Antônio
Carazinho/RS
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Padre Mauro Vogt, e do formador da Con-
gregação em São Paulo, Padre Elisandro
Iserhard da Silva.
Padre Angelo nasceu aos 25 de setembro
de 1924, em Paderno D'Adda, região da
Lombardia, Itália.  Aos 15 nos de idade en-
trou no Seminário Menor de Milão e, depois
fez os estudos de filosofia no Seminário Maior
da mesma Arquidiocese. Ao concluir o curso
percebeu que sua verdadeira vocação sa-
cerdotal era a de consagrar-se aos últimos
da sociedade, conforme o Carisma inspirado
por Deus a São Luís Guanella.

Foi ordenado sacerdote em dia 26 de maio
de 1951, já com vinda programada ao Brasil
com a missão específica de dar formação
Religiosa aos primeiros adolescentes brasi-
leiros que desejavam entrar nesta Congre-
gação. Os seus primeiros 20 anos de sacer-
dócio dedicou-se à formação seminarística,
começando em Carazinho/RS, depois em
Santa Maria/RS e, por último, em Canela/
RS.  A maioria dos atuais Servos da Carida-
de foi formada por ele.  Sua missão depois
continuou na baixada fluminense entre os

Santa Missa festiva foi
presidida por Dom
Odilo Pedro Scherer e
concelebrada por
vários sacerdotes
guanellianos

Dom Odilo, Pe. Angelo e demais convidados
durante o jantar festivo servido no NZ Centro de

eventos, após a Santa Missa

mais pobres daquela região, primeiro em Itaguaí,
depois em Anchieta/RJ. Em seguida, veio para o
Recanto Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Rosa,
Bairro Tremembé.

*Fonte: www.arquisp.org.br
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Paróquia

Dom Sergio de Deus Borges empossa
Padre Odacir Lazaretti

Quero caminhar junto com os paroquianos em missão, diz o novo pároco
da Paróquia Santa Cruz

om Sergio de Deus Borges, bis-
po auxiliar da Arquidiocese de
São Paulo, na região Santana,
empossou na noite do domin-
go, dia 13 de  setembro, o
Padre Odacir Lazaretti (SdC)
como pároco da Paróquia San-

ta Cruz, localizada na Avenida Santa Inês, nº
2.229, jardim Peri, em São Paulo/SP. Ele substi-

tui o Padre Selso Eügen Feldkircher (SdC), que
foi escolhido para integrar a equipe formativa
do Noviciado Latino Americano dos Servos da
Caridade, em Lujan/Argentina.
Nascido em Constantina/RS, numa família de
nove irmãos, criados num ambiente profunda-
mente religioso, em que a reza do terço era
diária, viu desde cedo despertar sua vocação
para o sacerdócio. Aos 14 anos ingressou no
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seminário dos Servos da Cari-
dade. Em sua família surgiu tam-
bém a vocação de sua irmã co-
mo Religiosa da Congregação de
Notre Dame, hoje atuando em
Moçambique.
Ordenado sacerdote, Padre
Odacir começou a trabalhar na
formação dos Aspirantes ao sa-
cerdócio de sua Congregação,
sendo seu último posto o de for-
mador do Noviciado Latino Ame-
ricano, sediado em Lujan/Argen-
tina. Agora, assume pela primei-
ra vez a função paroquial, o que
constitui um desafio que o in-
centiva a desenvolver um tra-
balho missionário em sua comu-

Comunidade paroquial lotou a Paróquia Santa Cruz para
acompanhar e celebrar a posse do novo Pároco

nidade. Tendo participado do curso de aprofundamento do clero da Arquidiocese de São Paulo, no
último mês de agosto, pretende aplicar os ensinamentos voltados à evangelização na grande
cidade.
Dom Sergio em sua homilia destacou que a missão do pároco está alicerçada em três diretrizes:
ensinar, para isso recorrendo aos catequistas; santificar, nessa missão a santificação ocorre
através da celebração dos sacramentos e, por último, a missão de governar, dirigindo as pastorais
e serviços.

*Fonte: www.arquisp.org.br

Diretoras Pedagógicas participam de
Encontro formativo

Durante o Encontro foi lançado oficialmente o Projeto Político Pedagógico da
Província Santa Cruz, destinado a nortear as ações educativas das

Escolas particulares

Educação

os dias 18 e 19 de setembro
foi realizado na sede Provincial,
em Porto Alegre/RS, o Encon-
tro de Diretoras Pedagógicas

das Escolas particulares mantidas pelos Servos
da Caridade no Brasil. No dia 18, às 8h30min, o
Provincial, Pe. Mauro Vogt, acolheu a todos os
participantes e em seguida apresentou um bre-
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Capa do
Projeto
Político
Pedagógico
da Província:
documento
orientará as
ações
educativas
das Obras
Guanellianas
no Brasil,
além de ser
um instru-
mento
motivador
para aqueles
que quise-
rem se
inspirar na
Pedagogia
Guanelliana

“O Projeto Educativo Guanelliano é um documento que apresenta uma proposta de
vida cristã, priorizando os valores humanos, para todos que participam das

Instituições guanellianas”

ve histórico da Congregação e da vida do Fun-
dador. Destacou a tenacidade com que São Luís
Guanella empreendeu suas atividades caritati-
vas em favor dos mais pobres, alicerçado sobre
uma fé inabalável na Divina Providência, a pon-
to de poder afirmar: "Se nós aprendêssemos a
viver de Providência mais do que de salário es-
taríamos melhor; o povo nos amaria mais e nós
faríamos um bem muito maior no meio deles".

Logo após, a Dra. Luciana Jacques de
Moura (advogada da Província) explanou sobre
a lei da inclusão nº 13.146, promulgada em 2015
e que trata a respeito do Estatuto da pessoa
com deficiência. Conforme o artigo nº 4 do re-

ferido Estatuto, "toda pessoa com deficiência
tem direito à igualdade de oportunidades com
as demais pessoas e não sofrerá nenhuma es-
pécie de discriminação".

A partir da lei, Dra. Luciana apresentou
todas obrigatoriedades que a Associação Ser-
vos da Caridade deve cumprir no que diz res-
peito à contratação de pessoas com deficiên-
cia, ou à educação que deve ofecer aos alunos
com deficiência. Em relação aos alunos com
deficiência, Luciana enfatizou que os Servos
da Cariade devem ter um "projeto pedagógico
que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços
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e adaptações razoáveis,
para atender às caracterís-
ticas dos estudantes com
deficiência e garantir o seu
pleno acesso ao currículo em
condições de igualdade, pro-
movendo a conquista e o
exercício de sua autonomia".
Depois do intervalo para o
cafezinho, a Assistente So-
cial da Província, Maria do
Carmo Hernandorena, apre-
sentou o marco regulatório
do CEBAS (Certificação de
Entidades Beneficentes de
Assistência Social) na área
da educação, conforme a lei
nº 12.101, datada no ano
2009. O CEBAS é um  certi-
ficado concedido pelo Gover-
no Federal, por intermédio do
Ministério da Educação e Cultura (MEC), para
as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos que prestem serviços na área de edu-
cação.

A Assistente social informou aos partici-
pantes as etapas para que uma Instituição edu-
cacional se inscreva junto ao MEC, a fim de
obter o certificado. Enfatizou os deveres da
Mantenedora e das Escolas no que diz respeito
à concessão de bolsas de estudo, com ênfase
no documento de critério de seleção de bolsis-
tas e os percentuais de gratuidade das bolsas
de estudo.

No que diz respeito aos percentuais das
bolsas, Maria do Carmo destaca que "compete
à entidade de educacação avaliar se a condi-
ção socioeconômica do aluno candidato à bol-
sa se enquadra nos critérios definidos em lei,
quais sejam: renda familiar per capita que não
exceda um e meio salário mínimo, para conces-
são de bolsas integrais, ou seja, cem por cento
(100%); e renda familiar per capita que não
exceda três salários mínimos, para concessão

de bolsas parciais de cinquenta por cento
(50%). Outras formas complementares de se-
leção do bolsista podem ser definidas a critério
da Instituição, desde que devidamente expli-
citadas".

Após o almoço os participantes recebe-
ram na sala de palestra a professora Ana Sofiati,
da editora FTD, que abordou o tema Projeto
Político Pedagógico: cultura, carisma e identi-
dade. Em sua explanação a professora Ana des-
tacou que as Escolas devem desenvolver uma
nova educação para as novas infâncias e ju-
ventudes, pois elas são categorias construídas
culturalmente. Nesse sentido, o currículo tra-
balhado pelos professores/educadores deve es-
tar aberto às diferentes formas de pensar e
viver do mundo, possibilitando a entrada de
novas linguagens e tecnologias nos processos
pedagógicos e pastorais.

Os desafios da nossa época exigem que
adotemos um modelo curricular baseado em
novas maneiras e métodos de ensinar. Trata-se
de um currículo que possibilite a seguinte mu-
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Diretoras Pedagógicas refletiram sobre o
Carisma e a Pedagogia Guanelliana diante dos

desafios da educação no século XXI

Professora Ana Sofiati, da Editora FTD,
abordou o tema Gestão Escolar com foco no

Projeto Político Pedagógico

O assessor de comunicação Diego Wander
explanou sobre comunicação interna:

informar ou comunicar

dança: do ensino para aprendizagem; do con-
teúdo para a competência; do exercício para o
problema; da memorização para a solução; da
teoria para a prática. No que diz respeito aos
professores (docentes), eles devem ter algu-
mas competências, tais como: acadêmica,
tecnológica, ético-estética e política.

Às 16h15min, a professora Ângela Rimolo
Rizzo e a professora Joseane do Canto apre-
sentaram o Projeto Político Pedagógico (PPP)

da Província, cuja elaboração foi iniciada no
ano de 2005. Em sua explanação a professora
Ângela falou sobre o marco situacional do Pro-
jeto, destacando que ele configura a identida-
de de uma escola, na mediada em que define
pressupostos, as finalidades educativas e as
diretrizes gerais da prática pedagógica da Ins-
tituição. "Marco situacional é a percepção do
grupo em torno da realidade em geral: como a
vê, quais os traços mais marcantes, qual a re-
lação do quadro sócio-econômico, político e
cultural mais amplo e o cotidiano da escola",
frisou a educadora, que ocupa o cargo de Dire-
tora pedagógica da Escola São Luís Guanella,
em Porto Alegre/RS.

Seguindo a apresentação do Projeto Polí-
tico Pedagógico, a professora Joseane abordou
sobre o marco doutrinal do documento. Segun-
do Joseane, a doutrina guanelliana preconiza
que "o coração é o ponto de partida, de apoio
e de chegada em todo o processo educativo.
Ocorre em todos os momentos da vida do indi-
víduo, com influências dos que o cercam, mas
com a própria interpretação e apropriação".

A Pedagogia Guanelliana se desenvolve
sobre cinco aspectos que indicam o sentido da
educação e a concepção educativa de nossa
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Instituição. São eles:
relação amistosa de
ajuda; processo de
auto formação; obra
da Graça de Deus; di-
mensão social e ca-
minho universal de es-
perança.
Outro assunto trata-
do no Encontro de Di-
retoras Pedagógicas
foi a comunicação.
Para abordar este as-
sunto foi convidado o
jovem Diego Wander,
assessor de comuni-
cação da Rede Maris-
ta de educação. Em
sua palestra, Diego
destacou que é falso
pensar que basta in-
formar para comuni-
car, pois informação é
mensagem, enquanto que comunicação é rela-
ção [algo mais complexo]. Outro ponto impor-
tante tratado pelo assessor foi o uso das no-
vas tecnologias na comunicação. Segundo ele,
devemos utilizar somente aquilo de que neces-
sitamos, evitando assim, o acúmulo de novas
tecnologias sem fazer delas meios eficientes e
eficazes para se relacionar com as pessoas.

Para Diego, os principais desafios da co-
municação nas Instituições/empresas são os
seguintes: admitir que a comunicação não é
simples; para que ela ocorra é necessário "mão-
dupla"; a comunicação que faz sentido é aque-
la que "faz sentir"; necessitamos cada vez mais
de uma comunicação mais humana e menos téc-
nica.

Além dos palestrantes convidados, duran-
te o Encontro os participantes tiveram a as-
sessoria de alguns profissionais da sede Pro-
vincial, como por exemplo: Márcia Ferreira
Henrique (Recursos Humanos & Departamento

Pessoal), Eliana Borba de Mello (setor contábil)
e Rogério Silva Mattevi (Tecnologia de Infor-
mação). Cada um destes profissionais explicou
as principais "rotinas" administrativas dos seus
respectivos setores e áreas de atuação, e tam-
bém ouviu as queixas, reclamações e suges-
tões dos participantes.

O Encontro foi encerrado às 13h de sá-
bado (19), com o almoço servido no refeitório
do Educandário São Luiz. Em relação ao êxito
do evento, todos foram unânimes em afirmar, a
exemplo de São Luís Guanella, a seguinte fra-
se: "Não sinto nenhum desprazer por ter segui-
do até aqui a voz do coração".

“Não sinto nenhum desprazer por
ter seguido até aqui a voz do

coração”
São Luís Guanella
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Jovens participam de estágio
vocacional em São Paulo

Estágio foi realizado na Casa de Discernimento Vocacional (CADIV) e sede da
etapa formativa do Aspirantado, e teve a participação de 12 jovens

Vocações

os dias 26, 27 e 28 de setembro,
o animador vocacional da Provín-
cia, Pe. Adelmo Luiz Maldaner, co-
ordenou o estágio vocacional rea-
lizado Casa de Discernimento

Vocacional (CADIV) e Aspirantado, em São Pau-
lo/SP. O estágio teve a participação de 12 jo-
vens, sendo seis que já estão inseridos na ca-
minhada formativa de discernimento e Aspiran-
tado, e seis novos vocacionados.

Durante o estágio os jovens vivenciaram
experiências importantes para o discernimento
vocacional, como por exemplo: momentos for-
tes de espiritualidade e oração; reflexão; con-
vivência; partilha e lazer. Muitas dinâmicas fo-
ram ministradas pelo próprio animador vocacio-

nal, com o auxílio da psicóloga Gilka Cerântula,
que assessora a Equipe de formadores da Pro-
víncia, e do formador responsável pela CADIV,
Pe. Elisandro Iserhard da Silva.

Destaque para a algumas práticas que ti-
veram a participação direta dos jovens vocacio-
nados: encenação de parábolas vocacionais;
simbologia do seguimento das pegadas de Cris-
to e da oferta pessoal; confecção de cartazes
e setas sobre o sentido e o que favorece ou
atrapalha a Vida Religiosa; projeção de um vídeo
com apreciação da atuação dos Religiosos (mis-
são); atividade com argila para partilhar os prin-
cipais aspectos da vida.

Além disso, os jovens tiveram um tempo
reservado para o lazer [jogo de futebol e pas-
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Pe. Adelmo Maldaner durante a dinâmica
vocacional realizada na sala de estar da Casa

de Discernimento Vocacional

Jovens no refeitório da CADIV: oportunidade
de convivência e partilha de experiências e

vivências vocacionais

seio no Parque do Horto Florestal]. A previsão
para 2016 é o ingresso de seis novos jovens na
Casa de discernimento, em São Paulo, junta-
mente com os dois jovens que já se encontram
no Seminário menor [Ensino Médio], em Cara-
zinho/RS.

Durante o estágio vocacional os jovens
participaram da Santa Missa, celebrada na

capela da Vila Rosa, próximo ao local
do evento

Seis noSeis noSeis noSeis noSeis novvvvvos candidaos candidaos candidaos candidaos candidatostostostostos
 par par par par participarticiparticiparticiparticiparam do Estágioam do Estágioam do Estágioam do Estágioam do Estágio

VVVVVocacionalocacionalocacionalocacionalocacional

Eduardo Rodrigues
Caraguatatuba/SP

Émerson dos Santos da Silva
Amontada/CE

Francisco Erivan Nascimento
Piripiri/PI

Gabriel Fontana
Santa Terezinha de Itaipu/PR

Natannael do Rosário
Mundaú/CE

Pablo Steiger
Missal/PR
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Ex-alunos

Encontro de ex-alunos, ex-professores e
ex-funcionários do Pão dos Pobres

Evento foi realizado no domingo, dia 27 de setembro, e contou com a presença
de aproximadamente 70 pessoas

Ir. Ademir Inácio Marin e
Pe. Ivo Ladislau Catani
acolheram a todos os

participantes no salão de
eventos da Instituição

o domingo, 27 de setembro, a
Direção geral do Pão dos Pobres,
localizado em Santa Maria/RS, re-
alizou o V Encontro de ex-alunos,
ex-funcionários e ex-professores

da Instituição. O evento teve início às 8h30min,
com a recepção e o credenciamento dos con-
vidados, junto ao alpendre da Instituição.

Logo após, às 10h, o Diretor Geral, Ir.
Ademir Inácio Marin acolheu a todos no salão
de eventos, aonde saudou calorosamente a
todos, agradeceu a presença dos mais de 40
participantes, e destacou a importância do En-
contro: reviver e recordar fatos e aconteci-
mentos educativos que proporcionaram um
crescimento saudável na vida de todos. Em se-
guida, o ex-diretor e hoje Pároco da Paróquia

São José, Pe. Ivo Ladislau Catani, fez uma ora-
ção por todos os participantes e seus familia-
res, e frisou a importante e valiosa contribui-
ção que os ex-alunos dão para o Pão dos Po-
bres. "A vossa contribuição é um dom da divina
Providência, e também uma graça, pois vós
mesmos podem desta forma, participar do reino
da caridade vivido e difundido pela Instituição",
salientou.

Em seguida, os ex-alunos se revezaram
no microfone instalado no salão, para saudar
os colegas e contar alguns fatos curiosos e
engraçados vividos nos saudosos tempos de
estudantes. Muitos ex-alunos levaram suas es-
posas e filhos para conhecerem a escola aonde
estudaram e onde aprenderam inúmeros
ensinamentos para a vida. Em seus depoimen-
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Ex-alunos aproveitaram
o plenário do encontro
para recordarem fatos e
acontecimentos que
marcaram a vida no
tempo em que
frequentaram o
internato da Instituição

Ex-funcionários e ex-professores do Pão dos
Pobres também participaram do encontro,

valorizando ainda mais o evento

tos, os ex-alunos destacaram alguns Servos
da Caridade (Padres e Irmãos) que marcaram
profundamente suas vidas.

Às 12h30min. foi servido o almoço no re-
feitório da Instituição. No cardápio o tradicio-

Ir. Ademir Inácio Marin durante a acolhida aos
participantes do Encontro: alegria e simplici-

dade marcaram o evento do início ao fim

nal risoto, além de churrasco e saladas varia-
das. Em 2016 a Direção da Instituição preten-
de realizar mais um Encontro, desta vez convi-
dando e incentivando mais ex-alunos a partici-
parem, juntamente com seus familiares.

Os ex-alunos são um dom da Divina Providência!
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Jubileu de Ouro

No dia 19 de outubro as Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência celebrarão os 50 anos
do Colégio Divina Providência, em Santa Maria/RS. Na oportunidade será celebrada a Santa
Missa, às 10h, na Basílica da Medianeira, com transmissão televisiva da Rede Vida. A celebração
eucarística será presidida por Dom Hélio Adelar Rubert.
Os Servos da Caridade da Província Santa Cruz parabenizam as Irmãs pelo jubileu de ouro
desta importante Instituição educacional, e elevam preces e orações ao Deus providente nas
intenções de toda a comunidade educativa.

Encerramento do Ano Centenário da Morte do Fundador

No dia 24 de outubro (dia nacional da Família Guanelliana), será encerrado o Ano Centenário
da Morte do Fundador, com a celebração da Santa Missa, às 18h30min., no Santuário Nossa
Senhora do Trabalho, em Porto Alegre/RS. Durante a Missa os Cooperadores Guanellianos da
capital gaúcha renovarão suas Promessas na Associação Cooperadores Guanellianos (ACG) -
Província Nossa Senhora do Trabalho.

O encerramento local do Ano Centenário (nas Comunidades, Obras e Paróquias Guanellians),
está agendado para o dia 19 de dezembro, (dia do nascimento de São Luís Guanella), no
horário que melhor convier, de acordo com as diversas realidade aonde estamos presente.

Recordamos aos Superiores de Comunidade que viajarão para Roma/Itália, em
novembro, para participar do Encontro com o Superior Geral, que verifiquem a
data de validade de seus passaportes, a fim de evitar transtornos e problemas.

Ainda em relação a viagem para a Itália, solicitamos que todos comprem suas pas-
sagens (voos domésticos) com chegada em Guarulhos/SP, até o entardecer do
dia 29 de outubro.
Estamos fazendo esta solicitação devido ao horário de saída do voo internacional
(voo IBERIA n0 3236), cujas passagens já foram compradas (Guarulhos/SP - Roma/
Itália), o qual está previsto para às 0h35min. do dia 30 de outubro.

Importante!


