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stamos iniciando o último mês do ano civil de 2015 e começando o novo ano
litúrgico, cujo Evangelho
que meditaremos é o de São
Lucas. É o assim chamado
Evangelho da misericórdia

infinita de Deus. Iniciando este percurso
do Advento, preparação imediata ao San-
to Natal, queremos fazê-lo inspirados na
Bula Misericordiae Vultus, do Papa Fran-
cisco, com a qual proclama o Jubileu Ex-
traordinário da Misericórdia de Deus.
Começa assim: Jesus Cristo é o rosto da
misericórdia do Pai. Com a sua palavra,
os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus
de Nazaré revela a misericórdia de Deus.
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Aquela antiga história do bom samaritano foi
exemplo e norma segundo os quais se orientou

o nosso Concílio

Nós, Servos da Cari-
dade, por vocação e em for-
ça do nosso Carisma somos
chamados a revelar ao mun-
do o amor providente e mi-
sericordioso do Pai. O Papa
nos diz que a misericórdia
é a lei fundamental que mo-
ra no coração de cada pes-
soa, quando vê com olhos
sinceros o irmão que encon-
tra no caminho da vida. São
Luís Guanella foi, para os
seus contemporâneos e,
continua sendo para nós
mestre e guia que nos impe-
le a ter, na concretude da
vida, uma atitude de compaixão, de muita tolerância: é preferível pecar de misericórdia que
de severidade.

Por que o Papa escolheu o dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição
para proclamar este ano da misericórdia?

Assim responde o Papa: Escolhi a data de 8 de dezembro, porque é cheia de significado
na história recente da Igreja. Com efeito, abrirei a Porta Santa no cinquentenário da conclu-
são do Concílio Ecumênico Vaticano II. A Igreja sente a necessidade de manter vivo aquele
acontecimento. Começava então, para ela, um percurso novo da sua história. Os Padres,
reunidos no Concílio, tinham sentido forte, como um verdadeiro sopro do Espírito, a exigên-
cia de falar de Deus aos homens do seu tempo de modo mais compreensível. Derrubadas as
muralhas que, por demasiado tempo, tinham encerrado a Igreja numa cidadela privilegia-
da, chegara o tempo de anunciar o Evangelho de maneira nova. Uma nova etapa na
evangelização de sempre. Um novo compromisso para todos os cristãos de testemunharem,
com  mais  entusiasmo e convicção, a sua fé. A Igreja  sentia  a  responsabilidade de ser,  no

mundo, o sinal vivo do amor do Pai. A Igreja saía da asfixiante
autoreferencialidade.

Na ocasião da abertura do Concílio Vaticano II, São
João XXIII falou: Nos nossos dias, a Esposa
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A misericórdia abre o coração à
esperança de sermos amados para

sempre, apesar da limitação do
nosso pecado

de Cristo prefere usar mais o remédio da
misericórdia que o da severidade.
O Beato Paulo VI, na conclusão do Concílio,
não desviou da orientação do seu predeces-
sor: Desejamos notar que a religião do nos-
so Concílio foi, antes de mais, a caridade.
(...) Aquela antiga história do bom
samaritano foi exemplo e norma segundo os
quais se orientou o nosso Concílio.

O Papa Francisco continua na MV: Mi-
sericórdia é o caminho que une Deus e o ho-
mem, porque nos abre o coração à esperan-
ça de sermos amados para sempre, apesar
da limitação do nosso pecado.

O Salmo 136 canta que a misericórdia
de Deus é eterna. Com esta clara certeza o
Papa nos diz que com o olhar fixo em Jesus
e no seu rosto misericordioso, podemos
individuar o amor da Santíssima Trindade.
A missão, que Jesus recebeu do Pai, foi a de
revelar o mistério do amor divino na sua ple-
nitude. "Deus é amor" (1 Jo 4, 8.16): afir-
ma-o, pela primeira e única vez em toda a Escritura, o evangelista João. Agora este amor
tornou-se visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é senão amor, um
amor que se dá gratuitamente. (...) Os sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores,
as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, decorrem sob o signo da miseri-
córdia. Tudo n'Ele fala de misericórdia. N'Ele nada há que seja desprovido de compaixão.

O nosso projeto educativo (PEG) nos diz que a finalidade de toda a ação educativa e
pastoral é a de fazer com que cada educando, cada irmão se sinta verdadeiramente filho
querido e amado de Deus. Portanto, quando fazemos experi-
ência do amor misericordioso de Deus, consequentemente
seremos misericordiosos para com os nossos irmãos e ajudamos
a eles também a abrirem o coração ao amor e à esperança.
Precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia.
É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa
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Porto Alegre/RS, 29 de novembro de 2015.
Provincial

Pe. Mauro Vogt - SdC

salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima
Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem
ao nosso encontro.

Queridos coirmãos! Concluindo o ano centenário da partida de
São Luís Guanella para a Pátria e entrando cada vez mais profunda-
mente neste jubileu, que termina com a festa de Cristo Rei de 2016, não
esqueçamos que a graça de sermos misericordiosos provém do Coração de
Jesus, que é a fonte da misericórdia. Não pensemos em fazer grandes coisas,
mas em abrir o coração ao amor de Deus vivendo bem cada momento com
alegria, simplicidade, acolhida, compaixão e solicitude para com todas as pessoas que se
aproximarem de nós, começando com os coirmãos e as pessoas mais próximas e que muitas
vezes estão dentro da nossa própria casa. As atitudes acima mencionadas são o melhor
presente que podemos dar e receber no Natal. Que o Menino Jesus, máxima revelação da
ternura de Deus e a Virgem Maria abençoem a todos.

Feliz Natal e um 2016 cheio de realizações, em Deus.

Província Santa Cruz A Caminho

III- Aniversário de Ordenação Sacerdotal

Data Nome Ano
06 Pe. Atanásio Francisco Schwartz 1975

07 Pe. Antônio Francisco de Melo Viana 1985

07 Pe. Geraldo Ascari 1986

07 Pe. Valdemar Alves Pereira 2002

07 Dom Protógenes José Luft 1975

08 Pe. Flávio Demoliner [25 Anos de Sacerdócio] 1990

11 Pe. Alcides José Vergütz 1982

15 Pe. Adelmo Luiz Maldaner 1984

II- Aniversariantes

Data Nome Ano
12 Pe. Alcides José Vergütz 1955
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Província Santa Cruz A Caminho

Dezembro

IV- Agenda da Província

Data Local Compromisso

18 Pe. Amélio Parini 1971

19 Pe. Armando Bredice 1953

15 Pe. Renato Schneider 2007

Data Nome Ano

19 Pe. Ivo Ladislau Catani 1970

19 Pe. Edenilso de Costa

21 Pe. Adenir José Fumagalli

22 Pe. Odair Danieli

23 Pe. Selso Feldkircher

23 Pe. Alírio Joaquim Anghebem

1992

1980

1984

1967

1967

01 a 03 Reunião do Conselho Provincial.Sede Provincial - Porto Alegre/RS

08 Solenidade da Imaculada Conceição de
Nossa Senhora [dia Santo de guarda].

Em toda a Igreja

18, das 9h
às 12h

Reunião administrativa da Equipe Provincial.Sede Provincial - Porto Alegre/RS

19 1730 Aniversário de nascimento de
SÃO LUÍS GUANELLA.

FAMÍLIA GUANELLIANA

Missa intercontinental pelo nascimento
do Fundador. O horário da celebração será
definido livremente por cada comunidade
educativa/assistencial/reabilitativa e/ou
paroquial.

Em toda a Congregação e na
Família Guanelliana

25 NATAL DO SENHOR.IGREJA UNIVERSAL
30 Sagrada Família - Festa da Congregação.IGREJA UNIVERSAL

06 Pe. Flavio Demoliner celebra seus 25 Anos
de Ordenação Sacerdotal.

Barra do Ouro - Maquiné/RS

05 e 06 Reunião do Conselho Provincial da AGC - Província
Nossa Senhora do Trabalho.

Sede Provincial - Porto Alegre/RS

12, às 19h Pe. Flavio Demoliner celebra seus 25 Anos
de Ordenação Sacerdotal.

Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro - Piraquara/PR
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Província Santa Cruz A Caminho

V- Notícias & Comunicações

Educação

Integrantes das Equipes Pedagógicas
Guanellianas participam de reunião

em Porto Alegre
Reunião teve a presença dos Padre e Irmãos Servos da Caridade, das Irmãs Filhas

de Santa Maria da Providência e das Diretoras/Coordenadoras Pedagógicas
das Instituições Guanellianas

o dia 20 de
novembro,
das 9h às 12h,
os integran-
tes das Equi-

pes Pedagógicas Guanellianas
[região sul e região sudeste/
centro-oeste], estiveram reuni-
dos na sede da Província San-
ta Cruz, em Porto Alegre/RS.
Inicialmente o Provincial, Pe.
Mauro Vogt, acolheu a todos
os participantes com as boas-
vindas, e convidou-os a reza-
rem uma oração intitulada
"Alegria pelo regresso do fi-
lho", baseada na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Em segui-
da, a professora Ângela Rimolo Rizzo [coordenadora da Equipe Pedagógica do sul] encami-
nhou alguns ajustes necessários para o bom desempenho das equipes nos Encontros de 2016.

Dentre os ajustes, destacamos: nas celebrações das Santas Missas - que iniciam os En-
contros - o padre celebrante [Diretor Geral de cada Instituição] fará uma reflexão sobre a Mise-
ricórdia, com base na vivência diária dos participantes, focando o tema principalmente no Ato
Penitencial. Outro ponto destacado pelos organizadores é a realização de um trabalho formativo
com os educadores das Instituições Guanellianas, antes dos Encontros Pedagógicos. No próxi-
mo ano o tema dos Encontros é "Chamados a viver a misericórdia e a cuidar da casa comum",
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e a base bibliográfica de estudos é com-
posta pelos seguintes livros: Misericor-
diae Vultus [O rosto da Misericórdia], de
autoria do Papa Francisco; Carta Encíclica
Laudato Si [sobre o cuidado da casa co-
mum], também de autoria do Papa Fran-
cisco; e o Documento Base para Projetos
Educativos Guanellianos (PEG), capítulo
segundo, páginas 28 e 29, que abordam
sobre Deus Pai Providente e Jesus Cristo,
Bom Pastor e Piedoso Samaritano.

Em relação às palestras, serão mi-
nistradas pelo Ir. Arilson Bordignon (SdC)
e pela Irmã Maria Meneghini (FSMP). O

tema da palestra é: "O que está acontecendo com a nossa Casa comum e conosco? Eu voltarei
ao Pai" (cf. Lc. 15). A reunião teve a participação dos Padres e Irmãos Servos da Caridade, das
Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência e das Diretoras/Coordenadoras Pedagógicas das
Instituições mantidas pelas duas Congregações Guanellianas.

Neste sentido, a Equipe Pedagógica da região sudeste/centro-oeste esteve representada
pelas seguintes pessoas: Pe. Antônio Francisco de Melo Viana (SdC), prof. Tércia Mendes, Pe.
Hélio da Costa Ferreira (SdC), Irmã Maria Natividade Ferreira Coutinho (FSMP) e prof. Vera
Ramos Woodtli. Já a Equipe Pedagógica da região sul esteve assim representada: Irmã Maria
Edi Dapper (FSMP), Irmã Ana Alice Bianchet (FSMP), Irmã Maria Meneghini (FSMP), Ir. Edgar
Back (SdC), Ir. Arilson Bordignon (SdC), prof. Andréia Alcântara, prof. Juliana Bordin, prof. Joseane
do Canto, prof. Rosângela Vianna e prof. Ângela Rimolo Rizzo.

Calendário dos Encontros Pedagógicos Guanellianos - região sul
Ano 2016

Data Cidade Instituição
16 de abril Porto Alegre/RS Educandário São Luiz e Escola

São Luís Guanella

21 de maio Santa Maria/RS Colégio Providência
06 de agosto Carazinho/RS Patronato Santo Antônio

10 de setembro Santa Terezinha de Itaipu/PR Casa São Luís Guanella

01 de outubro Capão da Canoa/RS Instituto Divina Providência
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Província Santa Cruz A Caminho

Calendário dos Encontros Pedagógicos Guanellianos
região sudeste/centro-oeste - ano 2016

Data Cidade Instituição
17 de junho Brasília/DF Escola Mãe da Divina Providência

31 de agosto São Paulo/SP CCA e Espaço Gente Jovem
20 de setembro Anchieta/RJ Patronato Nossa Sra. de Nazaré

Liturgia da Palavra escolhida
para os Encontros Pedagógicos

de 2016
Leitura - Profeta Amós (Am 9, 11 - 15)
Salmo - Cantado (Quão grande és tu)
Evangelho - São Lucas (Lc 15, 11 - 32)
*Homilia: tratará sobre o rosto miseri -

        cordioso de Deus Pai!

Cronograma para os Encontros
Pedagógicos de 2016

07:45 - Acolhida
08:00 - Santa Missa
09:00 - Café da manhã
09:30 às 10:30 - Palestra
10:45 às 12:30 - Apresentação dos gru-

 pos de educadores
12:30 - Conclusão dos trabalhos
12:50 - Avaliação do Encontro
13:00 - Almoço

“Tua Palavra é lâmpada que ilumina os
meus passos e luz que clareia o meu

caminho” Sl 119, 105

*10 de março de 2016 haverá encontro de formação para a Equipe Pedagógica do sudeste/
centro-oeste, em Itaguaí/RJ.
*11 de novembro de 2016 haverá a reunião avaliativa das duas Equipes Pedagógicas, em São
Paulo/SP.

“Oxalá pudéssemos guardar o espírito de
natal em jarros e abrir um jarro em cada

mês do ano”
Harlan Miller
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Província Santa Cruz A Caminho

Reunião da Equipe formativa
Data: 23 e 24 de novembro de 2015 Local: Sede da Província, em Porto Alegre/RS

Participantes:
* Pe. Mauro Vogt
* Pe. Adelmo Luiz

Maldaner
* Pe. Elisandro

Iserhard da Silva
* Pe. Odair Danieli

* Pe. Tiago Boufleur
* Pe. Alírio Joaquim

Angheben
* Gilka Cerântula

(psicóloga)

Formação

Comunicamos aos coirmãos que estão abertas as vagas para o retiro espiritual anual da
Família Guanelliana em 2016. O retiro iniciará no dia 26 de janeiro, às 12h, e terminará no dia
1° de fevereiro, às 12h. O pregador será o Pe. Lucas Carvalho, vigário da Basílica de Nossa
Senhora da Medianeira [Santa Maria/RS]. O retiro será realizado no Hotel Fazenda Pampas, em
Canela/RS e o tema será baseado na encíclica Misericordiae Vultus [O rosto da Misericórdia],
de autoria do Papa Francisco.
Neste sentido, comunicamos aos interessados que a reserva de vagas poderá ser feita com:
*Elisete (secretária da Província), pelo telefone (51) 3347.54.92 ou pelo e-mail
recepcionista@guanellianos.org.br [contato reservado aos Servos da Caridade];
*Cristiane (Sede Provincial das FSMP), pelo telefone (51) 3331.02.15 ou pelo e-mail
afismap.sede.secretaria@hotmail.com [contato reservado às Irmãs FSMP];
*Vitalino Silva, pelo telefone (55) 9912.80.31 ou pelo e-mail
vitalino.biologo@hotmail.com [contato reservado aos Cooperadores Guanellianos].

Retiro anual da Família Guanelliana em Canela/RS - janeiro 2016



C
on

fi
an

ça
 n

a 
P

ro
vi

dê
nc

ia
C

om
pe

tê
nc

ia
Tr

an
sp

ar
ên

ci
a

E
sp

ír
it

o 
de

 F
am

íli
a Inovação C

riativa
V

alorização Integral do S
er H

um
ano

C
aridade S

olidária

Província Santa Cruz A Caminho

“Educar e evangelizar,
preferencialmente, os mais necessitados

no corpo e/ou no espírito, com a
pedagogia do amor, sendo sinal visível

da ternura de Deus”

“Ser Província de uma profunda
espiritualidade, auto-sustentável, com os

membros e parceiros motivados, se
sentindo família, promovendo a vida em

plenitude, animados pelo carisma”

MISSÃO VISÃO
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Informamos aos coirmãos que a temporada de férias em nossa Casa, localizada em Capão
da Canoa/RS, será aberta no dia 18 de dezembro de 2015. Os preços da diária para a
hospedagem são os seguintes:

Férias em Capão da Canoa/RS

}Coirmãos: R$ 60,00 (sessenta reais);
Casal: R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais);
Solteiro: R$ 80,00 (oitenta reais).
*Reservas pelos telefones:
(51) 3625.21.42 ou 8400.06.90 (com Cátia)

Não serão servidas nenhum tipo de
refeição! Os interessados deverão
fazer suas refeições nos
restaurantes da cidade!

Jubileu de Prata Sacerdotal
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O esquema para a programação anual das comunidades será enviado antes do Natal ou no
máximo junto com o informativo de janeiro/fevereiro de 2016. Por favor, não enviem nenhum
programa para a Secretaria Provincial antes de receberem o esquema.

Programação das comunidades para o ano 2014

Comunicamos que o período para aquisição das Indulgências plenárias na Paróquia Santuário
Nossa Senhora do Trabalho, em Porto Alegre/RS, e na Paróquia Santa Teresinha, em Brasília/
DF, se encerra no dia 19 de dezembo de 2015.

Indulgências plenárias

Mistério adorável do
Verbo encarnado!
Junto a Vós, ó Virgem Mãe,
ficamos a pensar diante da
manjedoura onde jaz o Menino,
para partilhar do vosso mesmo
assombro diante da imensa
condescendência de Deus.
Dai-nos vossos olhos, ó Maria,
para decifrar o mistério que se
esconde nos frágeis membros do
Filho. Ensinai-nos a reconhecer
a sua face nas crianças de toda
a raça e cultura.
Ajudai-nos a ser testemunhas
credíveis da sua
mensagem de paz e
de amor, para que
também os
homens e as

mulheres da nossa época,
marcada ainda por fortes
contrastes e incríveis violências,
saibam reconhecer no Menino
que está nos vossos braços o
único Salvador do mundo,
fonte inesgotável da paz
verdadeira que, no íntimo,
anseia todo coração.

Natal,

São João Paulo II

Feliz Natal!


