
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

PrPrPrPrProoooovíncia Santa Crvíncia Santa Crvíncia Santa Crvíncia Santa Crvíncia Santa Cruzuzuzuzuz
 

Publicação Interna dos Servos da Caridade - Ano XIX - Nº 191 - Maio de 2016

esta edição

I- Carta do Provincial

EXPEDIENTE
Direção e Redação: Pe. Mauro Vogt, SdC
E-mail: provincial@guanellianos.org.br

Diagramação e Editoração: Ir. Arilson Bordignon, SdC
E-mail: arilson@guanellianos.org.br

Endereço: Av. Benno Mentz, 1560 – Vila Ipiranga
Porto Alegre/RS  -  CEP.: 91370-020

Tel.: 0**51.3347.54.92   -   Fax: 0**51.3340.6818

N

niciamos o mês de Nossa Senhora, pensando
em São Luís Guanella, que escreveu o edifi-
cante livrinho: 'No mês das flores', traduzido
pelo Padre Alírio J. Anghebem e que pode ser
utilizado como momento de reflexão comunitá-
ria ao longo desde mês. O Fundador honrou a
Santa Mãe, Maria, com alguns títulos que lhe

eram muito caros, entre os quais se destacam: a Imacu-
lada, Nossa Senhora da Providência e Nossa Senhora
do Trabalho.

Neste mês, também, quero propor, com algumas pis-
tas de reflexão, a meditação do Magnificat, que é um hino
de louvor e uma oração de humilde reconhecimento da
grandeza do Deus da Vida, na vida da Mãe de Deus e da
nossa vida.

Caríssimos Coirmãos!

IV- Agenda da Província - Maio 04

V- Comunicações 05

Aniversariantes do mês de MaioIII- 03
II- Aniversário de Profissão Religiosa 03
I- Carta do Provincial 01
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46 A minha alma engrandece ao Senhor 47 e se alegrou o meu
espírito em Deus, meu Salvador; 48 pois ele viu a pequenez
de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de
bendita.
A Virgem Maria reconhece que a alegria verdadeira provém
do louvor agradecido do seu Senhor. E que Deus olha para
os de coração humilde e neles realiza, sem nenhuma resis-
tência, as Suas maravilhas.
Somente uma alma totalmente imersa em Deus, como é o caso
da Virgem Maria, é capaz de profetizar que até o fim dos
tempos as gerações bendirão a grandeza da sua humildade.
Fica claro, no cântico, que Ela chama a atenção não sobre
si, mas sobre Aquele que deve ser respeitado, amado e ado-
rado... 49 O Poderoso fez por mim maravilhas e Santo é o seu
nome! 50 Seu amor, de geração em geração, chega a todos
que o respeitam; porque o amor do Senhor é de sempre e
perdura para sempre. É um amor sem fim, sem interrupção.
É um amor concreto, fiel. Mas é preciso aceitá-lo, respeitá-
lo. Ela o respeitou e foi totalmente dócil a este Amor, a ponto
de Ele se fazer Carne no seu ventre puríssimo.
51 Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulho-
sos; 52 derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes
exaltou;
Onde estão os 'poderosos' que estavam nos tronos, no tempo

da Virgem Maria? César Augusto... Herodes... Pilatos... Onde estão poderosos mais recen-
tes? Como Hitler, Mussolini, Stalin, Churchil, Roosevelt? Onde estão Hugo Chaves, Bush,
entre outros? Esta profecia do Magnificat continua se realizando, porque a Virgem Maria
sabe que quem conduz a História é a Mão Poderosa e Bondosa da Providência Divina.
Quem é exaltado/a? Santa Terezinha do Menino Jesus, São Luís Guanella, a Beata Clara, a
Beata Teresa de Calcutá (que em breve será canonizada), entre tantos santos e santas.
53 De bens saciou os famintos, e despediu, sem nada, os ricos. 54 Acolheu Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor, 55 como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus
filhos, para sempre.
A Aliança que Deus faz conosco é uma iniciativa de soberana liberdade e infinito amor mise-
ricordioso. E como a Sua Misericórdia e o Seu Amor são eternos, é uma promessa que se

“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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“O Poderoso fez por mim
maravilhas e Santo é o seu

nome!”
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realiza no inexorável decorrer da história e
permanecerá na vida Futura.
“O Cântico da Virgem Maria exprime e ex-
primirá sempre os sentimentos mais profun-
dos da alma orante. Há um tempo para bus-
car a verdade, para descobrir diante de Deus
as nossas responsabilidades. Há um tempo
para implorar a Deus e lhe servir. Mas, final-
mente nós compreendemos que tudo é graça
de Deus, o qual, busca aquele que é pobre e
frágil a fim de ajudar e exaltar. Não nos res-
ta, portanto, outra opção que uma contínua
ação de graças porque somos salvos no coração do mundo inteiro” (La Bible des Communautés
Chrétiennes, Kishasa, Mediaspaul, 2001, p. 123).

Ao lembrar a Mãe do Céu, a Virgem Maria, façamos memória das nossas mães terrenas,
vivas ou falecidas, no segundo domingo deste mês de maio, dia das mães.

Um abraço fraterno e as bênçãos de Deus e a proteção d'Aquela à qual devemos ficar perto
para proceder, para caminhar com segurança.

Porto Alegre/RS, 30 de abril de 2016.

“Derrubou
os poderosos

de seus tronos
e os humildes

exaltou”

Provincial
Pe. Mauro Vogt - SdC

II- Aniversário de Profissão Religiosa

Data Nome Ano
29 Pe. Armando Bredice 1953

Data Nome Ano
06 Dom Protógenes José Luft 1949

Pe. Deoclesio Danielli 1953

19 Ir. Edgar Back 1964

III- Aniversariantes
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Data Nome Ano

24 Pe. José Teles de Deus 1951
28 Clérigo Márcio Antônio Facchin Perini 1990
28 Clérigo Rafael Messias Moura Silva 1989

19 Ir. Ivan Michels 1974

Maio
Data Local Compromisso

02, às 18h Chegada do Pe. Ciro Attanasio e do Pe. Mario Nava.Roma/Itália - Porto Alegre/RS

IV- Agenda da Província

05, às
09h32min.

Chegada do Pe. José Angel, colaborador do
Pe. Mario Nava e futuro Ecônomo geral.

Roma/Itália - Porto Alegre/RS

06 a 09 Visita do Provincial.Brasília/DF
10 (18h) a

dia 12 (12h)
Encontro do Regional III.
Responsável: Pe. Adelmo Luiz Maldaner, SdC.

Anchieta/RJ

13, das
14h30min.

às 16h

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

15 PENTECOSTES.IGREJA

17 Reunião do grupo de reflexão de formadores.Sede da CRB - Porto Alegre/RS

18 (18h) a
dia 19 (12h)

Encontro do Regional II.
Responsável: Pe. Alcides José Vergütz, SdC.

Patronato Sto. Antônio
Carazinho/RS

20 a 23 Visita do Provincial.Santa Maria/RS

21 Encontro Pedagógico Guanelliano.Santa Maria/RS
23 (18h) a

dia 25 (12h)
Encontro do Regional I.
Responsável: Ir. Arilson Bordignon, SdC.

Sede Provincial - Porto Alegre/RS

26 Dia Nacional de formação e confraternização
do MLG.

Em cada Comunidade e Paróquia
Guanelliana

26 Aniversário de Ordenação Sacerdotal de São
Luís Guanella (1866).

FAMÍLIA GUANELLIANA

26 Corpus Christi.IGREJA NO BRASIL

27 a 30 Visita do Provincial.Patronato Santo Antônio
Carazinho/RS
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V- Comunicações

Encontro formativo

Superiores de Comunidade & Párocos
participam de Encontro formativo anual

Evento foi realizado nas dependências do Recanto Nossa Senhora de Lourdes,
em São Paulo/SP

“O Superior, na comunidade, representa o Senhor Jesus, que reúne os discípulos e deles cuida
no amor do Pai. Ele é o homem de comunhão: seu dever principal é a direção pastoral de
seus irmãos, para construírem uma comunidade unânime e dedicada à missão do Instituto”
[Constituição dos SdC, p. 41, n0 24].

“O Servo da Caridade nomeado pároco, é o pastor específico da paróquia, sob a jurisdição do
Bispo. É também o responsável pela realização dos encargos assumidos pela Congregação
face à Igreja local” [Regulamento dos SdC, p. 176, n0 122].

No dia 04, às 18h,
até dia 08 de abril,
às 12h, os Superio-
res de Comunidade e
Párocos da Província
Santa Cruz estive-
ram reunidos no Re-
canto Nossa Senho-
ra de Lourdes, em
São Paulo/SP, aon-
de participaram do
Encontro formativo
anual. Nos dois pri-
meiros dias do En-
contro eles acompa-
nharam a explanação
do Pe. Mário Sérgio Bittencourt de Carvalho - Vigário judicial do Tribunal da Arquidiocese de Belo
Horizonte/MG - que abordou o tema “Questões pastorais polêmicas e Direito Canônico”.
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No dia 07 o Encontro foi assessorado pelo Ir. Arilson Bordignon (SdC), que apresentou aos
participantes o tema “10 dicas para fazer uma reunião produtiva”, com foco nas reuniões de
Comunidade Religiosa e reuniões administrativas. Em sua abordagem Ir. Arilson destacou que as
reuniões nas Comunidade Religiosas Guanellianas devem ter três características principais: devem
ser eficazes, eficientes e efetivas, ou seja, eficazes [fazer o que deve ser feito]; eficientes [como
fazer o que tem para ser feito] e efetivas [fazer certo as coisas certas, com qualidade. Este
conceito engloba os dois anteriores, acrescido da qualidade].

No turno da tarde o jovem Religioso apresentou aos Superiores e Párocos alguns aspectos
importantes do Projeto de Província, tais como as prioridades absolutas da Província: Pastoral
Juvenil Guanelliana, Animação Vocacional e Equipes Vocacionais locais. Irmão Arilson apresentou
também os diversos Projetos Estratégicos contidos do Projeto de Província, e que devem
nortear a vida dos Servos da Caridade a nível Provincial, tais como: corresponsabilidade na
vivência comunitária, investir na qualificação dos leigos, implementar uma gestão inte-
grada, buscar a autossustentabilidade da Província, buscar fontes alternativas de capta-
ção de recursos, investir na formação dos Cooperadores Guanellianos, priorizar a forma-
ção guanelliana permanente e requalificar as Obras.

Todos estes Projetos estão em sintonia com a missão da Província e se referem diretamente
à visão de futuro, que deve sempre estar alicerçada sobre a vivência dos valores Institucionais.
Na última parte do Encontro, o Provincial, Pe. Mauro Vogt dedicou-se a apresentar em linhas
gerais a realidade da Província, bem como algumas comunicações importantes que englobam a
vida de todos os coirmãos da Província Santa Cruz.

Educação

Educadores de Porto Alegre participam do
Encontro Pedagógico Guanelliano

o Encontro Pedagógico Guanel-
liano de Porto Alegre/RS dos Pro-
fessores e educadores das Esco-
las Guanellianas, realizado em 16
de abril, foi apresentada a Carta
Encíclica sobre os "Cuidados da
Casa Comum Ecumênica", apre-

sentada pelo Papa Francisco tema da Campa-
nha da Fraternidade, deste ano.

Os educadores dessa Instituição traba-

lharam os capítulos 1, 5 e 6 os quais foram
distribuídos entre os professores do ensino
fundamental, médio e educação infantil. Es-
tes diferentes grupos apresentaram seus es-
tudos de formas diversas, como: painel, tea-
tro, música e alguns clipes de filmes pré-sele-
cionados.

Através destas ferramentas gerou-se o
entendimento e o significado de que o "nos-
so planeta é nossa casa comum". Indepen-
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dente das opiniões políticas e religio-
sas, não esquecendo que a Campanha
da Fraternidade deste ano tem em seu
tema a peculiaridade da palavra
"Ecumênica", onde os objetivos se es-
tendem a outras religiões cristãs na
busca do bem comum estar nas comu-
nidades. Como membro participante
desse grupo de professores, percebi
que todos buscamos encontrar alter-
nativas de como transmitir aos alu-
nos, os conceitos básicos da preserva-
ção dessa "nossa casa comum".

Saliento, também, a fala do Ir.
Arilson Bordignon (SdC), que fez sua
contribuição explanando sobre as di-
ferentes ecologias, as quais abordam
desde o estudo da casa como planeta, até a
união dos segmentos sociais, econômicos, hu-
manos, filosóficos e religiosos.

Educadores da Escola São Luís Guanella, do Educandário São Luiz e funcionários da sede Provincial
participaram do Encontro, que teve início às 8h, com a celebração da Santa Missa

Celebração Eucarística de abertura do Encontro
Pedagógico foi presidida pelo Provincial, Pe. Mauro
Vogt, no salão de atos da Escola São Luís Guanella

Também pude constatar que o bem estar do
homem está diretamente relacionado ao bem
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estar do ambiente. Ou seja, salvaremos as flo-
restas, o mico-leão-dourado e as baleias, se
juntos salvarmos o homem. Compreendendo
que a ciência e a Igreja devem ser aliados para
o sucesso da preservação humana.

"O bem comum deveria ser uma preo-
cupação de todos". Baseado nisso, devemos
cuidar para que o progresso venha acompa-
nhado do equilíbrio e da felicidade de tantas
e diferentes comunidades.

Criatividade marcou as apresentações dos
diversos grupos de educadores, sobre o tema

do evento

Encontro foi encerrado às 13h, com o almoço
servido no refeitório das crianças, no

Educandário São Luiz

O progresso tão almejado deve encon-
trar-se à serviço da vida e não da riqueza vir-
tual. Dessa forma, poderemos evitar que haja
um impacto ambiental trazendo prejuízos
para o ambiente e benefícios somente para o
mundo financeiro, tão cobiçado por grandes
empresas. É preciso revisar os conceitos de
"consumo", "ter" e "poder". Demos nos em-
penhar e priorizar como único objetivo a es-
tabilidade afetiva e emocional, que só encon-
traremos no bem comum.

Para finalizar minhas observações, res-
salto que diante dessas Cartas do Papa Fran-
cisco, percebe-se que a Igreja busca a essên-
cia humana, através da ciência e do progres-
so, se estes priorizarem o homem na sua na-
tureza.

*Texto: Vitor Soli Giorgi
Professor de Biologia do Ensino Médio da Escola São Luís Guanella,
em Porto Alegre/RS.
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Formação

Formadores participam de reunião na sede
Provincial, em Porto Alegre/RS

Data: 17 e 18 de abril
Participantes, da
esquerda para a

direita:
Pe. Alírio J. Anghebem

[formador dos
Postulantes];

Pe. Mauro Vogt
[Superior Provincial/;
Pe. Adelmo L. Maldaner
[Animador Vocacional];
Pe. Elisandro I. da Silva
[formador na CADIV/

Aspirantes];
Pe. Tiago Boufleur

[formador no Seminário
Filosófico Ibero

Americano;
Gilka Cerântula

[Psicóloga que assessora
a equipe].

“O Instituto coloca entre os seus compromissos primários a tarefa de
assegurar aos próprios membros uma sólida formação. Desta, de

fato, dependem, em grande parte, o desenvolvimento harmonioso
da pessoa, o vigor apostólico e a unidade do Instituto”

Constituição dos SdC, p. 86, n0 82

“Precisaria Deus de dois agentes de intercessão pela humanidade pecadora:
- Jesus e Maria sua mãe?” Paulo Nascimento

“Aquele que ama sinceramente à mãe de Jesus adquire pouco a pouco um
grande amor à divina Eucaristia”

Pe. Júlio Maria de Lombaerde

“Maria é aquela que cuida das graças de Deus”
Simone Sampaio da Silva
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Reunião

Cinco Conselhos [SdC - FSMP - AGC] se
reúnem na sede Provincial

Integrantes dos Cinco Conselhos que
participaram da reunião anual, em Porto

Alegre/RS

Juntos os integrantes dos três ramos da Família
Guanelliana debateram sobre temas

pertinentes, como o planejamento do V
Encontro da Família Guanelliana, por exemplo

Celebração

Comunidade paroquial de Porto Alegre
celebra a 62a Festa em honra a

Nossa Senhora do Trabalho
Celebração Eucarística foi realizada defronte
ao templo, na praça Pe. Mario Tarani, às 10h

da manhã
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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”
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Celebração

Comunidade paroquial de Porto Alegre
celebra a 62a Festa em honra a

Nossa Senhora do Trabalho

Vários padres Guanellianos concelebraram
com Dom Leomar, entre eles, o Provincial,

Pe. Mauro Vogt

Dom Leomar Brustolin presidiu a missa campal
e destacou em sua homilia a importância do

trabalho e a vida imples de Maria como
mulher trabalhadora

“Para o trabalho que gostamos,
levantamo-nos cedo e fazêmo-lo

com alegria”
William Shakespeare

“Que o teu trabalho seja perfeito para que, mesmo depois da tua morte,
 ele permaneça”

No final da Santa Missa vários romeiros
aproveitaram para tocar na imagem de Nossa

Senhora do Trabalho, pedindo proteção e
trabalho

Leonardo da Vinci


