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N

stamos na iminência do mês do Sagra-
do Coração de Jesus, Padroeiro princi-
pal e Senhor da nossa Congregação. “A
ele o Instituto, desde as origens é con-
sagrado como seu Senhor e Mestre, re-
cebendo contínuas provas de assistên-
cia e de bênção” (Const. 11, §2).
O Coração de Jesus é a suprema reve-

lação do amor de Deus Pai. A nossa Constituição diz: “No
Coração de Cristo, transpassado sobre a cruz e presente
na Eucaristia, contemplamos a suprema revelação do
amor de Deus e podemos compreender até que ponto so-
mos de fato filhos amados e redimidos” (Const. 11, §1).
Na Sagrada Escritura Cristo apresenta a sua identidade.
Isto é, Mestre da mansidão e da humildade: “Aprendei de

Caríssimos Coirmãos!

IV- Agenda da Província - Junho 05

V- Comunicações 06

Aniversariantes do mês de JunhoIII- 05
II- Aniversário de Profissão Religiosa 04
I- Carta do Provincial 01

I- Carta do Provincial
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mim que sou manso e hu-
milde de coração" (Mt
11,29). E nós, que, por gra-
ça somos imagem de Deus,
por nossa vez, a mansidão
e a humildade de coração
devem ser também um
constitutivo da nossa iden-
tidade de cristãos.
"Nada, portanto, prefira-
mos ao amor de Cristo:
nele, manso e humilde,
cada um de nós saiba ins-
pirar-se de modo sempre
mais resoluto, empenhan-
do-se para que o Redentor
entre no coração de cada
homem e nele desperte o
sentido da divina eleição."
(Const. 11, §3).

a) Mansidão:
A virtude da mansidão é
dom e conquista. É fruto do
amor. É fruto da pessoa que
faz a experiência de ser
amada por Deus e pelos ir-
mãos. A pessoa retribui o
amor com amor e por isso
se sente feliz. A consequên-
cia desta virtude é a alegria
que torna a pessoa mansa.
A mansidão torna as rela-
ções fraternas espontâneas
e tranquilas, serenas e cal-

“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

2Junho de 2016 - Ano XIX - Número 192

Província Santa Cruz A Caminho

“Bem-aventurados os
mansos porque

herdarão a terra”
Mt 5,5

mas. Longe da ansiedade e
do estresse. A pessoa inte-
rage com as outras com se-
renidade e paz de espírito.
Não se ofende com facilida-
de. A pessoa mansa é uma
pessoa que não incute me-
do. Pode se aproximar sem
nenhum medo, sem precisar
se armar. É uma pessoa
acessível em qualquer cir-
cunstância e que sempre
inspira confiança e abertu-
ra. É certo, então, que uma
pessoa mansa não guarda
no seu coração mágoas,
ressentimentos, raivas, ódi-
os, vinganças... Ela está
sempre aberta ao diálogo,
à capacidade de perdão. E
o perdão cura qualquer fe-
rida da alma.

A mansidão não é
uma qualidade inata. É dom
e conquista. É dom do Es-
pírito Santo de Deus e é
cultivo pessoal. É desejo
constante, é busca. Não está
ligada ao temperamento.
Não é timidez, não é moro-
sidade, não é passividade.
Não é indiferente ao que
está acontecendo ao seu
redor. Mas é reflexiva e sá-
bia, serena e constante para

“Sem mim, nada podeis
fazer”

Jo 15,5
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buscar a melhor solução,
com decisões precisas e efi-
cazes.
 "Jesus Cristo é o nosso
maior exemplo de mansi-
dão. Se seguirmos seus e-
xemplos seremos pessoas
mansas para agradar ao
Pai e acolher o êxito em to-
das as áreas da nossa vida.
Jesus convidou a todos
para virem a Ele, pois Ele é
manso e humilde de cora-
ção.
'Vinde a mim, todos os que
estais cansados e oprimi-
dos, e eu vos aliviarei. To-
mai sobre vós o meu jugo e
aprende de mim, porque
sou manso e humilde de co-
ração; e encontrareis des-
canso para as vossas al-
mas.’” (Mt 11,28-29).
(http: //dehonbrasilaliriopedrini.-
blogspot.com.br/2013/09/a-virtu-
d e - d a - m a n s i d a o - t a m b e m - e -
filhado.html).
A mansidão é uma bem-
aventurança. Jesus diz:
"Bem-aventurados os man-
sos porque herdarão a ter-
ra" (Mt 5,5).

b) Humildade de coração
No entendimento 'cultural'

de hoje, quando se fala de
humildade, se pensa logo
que é a condição daquelas
pessoas que andam maltra-
pilhas, que são relegadas e
oscilam economicamente.
Esta visão é superada pela
concepção bíblica que nos
faz dizer que a humildade
consiste na verdade. Ser
humilde é reconhecer a
própria condição de fragi-
lidade de que somos cons-
tituídos, mas ao mesmo tem-
po de grandeza que a gra-
ça de Deus nos dá. Então,
ser humilde, é permanecer
como o ramo unido à Videi-
ra e é corresponder sempre
mais com a graça daquele
que diz: “Sem mim, nada
podeis fazer” (Jo 15, 5).
São Paulo, Apóstolo, escre-
ve aos Filipenses dizendo:
"Nada façais por contenta
ou por vanglória, mas por
humildade; cada um consi-
dere os outros superiores a
si mesmo" (Fl 2,3). E depois,
continua: "Não atende ca-
da um para o que é propri-
amente seu, mas cada qual
também para o que é dos
outros" (Fl, 2,4). O próprio
Jesus Cristo, nosso Senhor,

"Nada façais por
contenda ou por

vanglória, mas por
humildade; cada um
considere os outros

superiores a si
mesmo"

Fl 2,3

“Ser humilde é reconhecer a
própria condição de

fragilidade de que somos
constituídos, mas ao mesmo

tempo de grandeza que a
graça de Deus nos dá”

“A mansidão torna as
relações fraternas

espontâneas e tranquilas,
serenas e calmas”
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se apresenta como modelo
de humildade: "sendo em
forma divina, não teve por
usurpação ser igual a Deus.
Mas aniquilou-se a si mes-
mo, tomando a forma de
servo, fazendo-se seme-
lhante aos homens; e, acha-
do na forma de homem, hu-
milhou-se a si mesmo, sen-
do obediente até a morte e
morte de cruz" (Fl 2, 6-8).
No dia da Solenidade do
Sagrado Coração de Jesus,
3 de junho, quando renova-
mos os nossos votos por
devoção. Pensemos na be-
leza do amor a Jesus, que
são os conselhos evangéli-
cos de castidade, pobreza e
obediência, vividos com fi-
delidade e, pela própria
natureza deles, nos fazem
entrar mais profundamen-

te no mistério da kênonis
para compreender a gran-
deza da humildade que nos
leva mais profundamente a
compreender os mistérios
da mansidão do Coração
de Jesus e a nos identificar
com Ele.

Que a Virgem Maria, Nos-
sa Senhora do Sagrado
Coração, nos ajude a ter o
nosso coração mais pareci-
do com o do Seu Filho Je-
sus.

Porto Alegre, 30 de maio de
2016.

“Eu sou a videira; vós, os
ramos. Quem permanecer

em mim e eu nele, esse
dá muito fruto”

Jo 15,5

II- Aniversário de Profissão Religiosa - Junho

Data Nome Ano
29

Clérigo Marcio Antônio Fachin Perini (Província Santa Cruz)
Clérigo Renan Rafael de Souza Santos (Província Santa Cruz)

2013
2013

2012Clérigo Gildenor da Silva Martins (Província Santa Cruz)
2012Clérigo Eli Marcel de Abreu (Província Santa Cruz)
2012Clérigo Francisco Bernardone (Província Santa Cruz)
2012Clérigo Tiago da Silva (Província Santa Cruz)

Clérigo Rudinei Orlandi (Província Santa Cruz) 2011
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Data Nome Ano
29 Clérigo Ricardo Hüning (Província Santa Cruz)

Clérigo Diovane Sulzbacher Zwirtes (Província Santa Cruz)
Clérigo Luis Ernesto Ovelar Ruíz Díaz (Província Cruz del Sur)
Clérigo Edelberto Garcete Ramos (Província Cruz del Sur)

2013
2013
2013
2013

Clérigo Arturo Aquino Márquez (Província N. S. de Guadalupe) 2013

03 Pe. Odair Danieli 1957

Data Nome Ano

04 Ir. Arilson Bordignon 1972
17 Ir. Victor Vinícius Mariano Amaral 1991
19 Clérigo Saúl Bernabe Morales Hernández 1991
22 Pe. Amelio Parini 1946
28 Clérigo Tiago Santos da Silva 1989

III- Aniversariantes

29 Clérigo Francisco Bernardone dos Santos Costa 1983

IV- Agenda da Província

Junho
Data Local Compromisso

03, das 8h
às 18h, até
dia 04, das
8h às 12h

Encontro formativo das Diretoras Pedagógicas,
Assistentes Sociais e Diretores Gerais das
Escolas dos Servos da Caridade.

Sede da Província - Porto Alegre/RS

03 Solenidade Sagrado Coração de Jesus.
Renovação dos Votos Religiosos por devoção.

IGREJA

01 Encontro entre os Bispos do Rio Grande do Sul e
os Provinciais.

CECREI - São Leopoldo/RS

2014Clérigo Saúl Bernabe Morales Hernández (Província N. S. de Guadalupe)

2014Ir. Victor Vinícius Mariano Amaral (Província Santa Cruz)

2013Clérigo Rafael Messias Moura (Província Santa Cruz)28

06, às 14h,
até dia 08

às 12h

Reunião do Conselho Provincial.Santa Terezinha de Itaipu/PR
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Educação

Educadores Guanellianos de Santa
Maria/RS participam do

Encontro Pedagógico Guanelliano
onforme programado desde
o final do ano passado, mais
um Encontro Pedagógico
Guanelliano foi realizado,
desta vez nas dependências
da Escola Providência (FS
MP), em Santa Maria/RS. Par-
ticiparam cerca de 80

educadores da própria Escola Providência,
bem como do ASEMA Pão dos Pobres e da
Escolinha Pe. Orlando, ambas Instituições
mantidas pelos Servos da Caridade.
O evento, como de costume, teve início às 8h
da manhã, com a Santa Missa, presidida pelo
Provincial, Pe. Mauro Vogt (SdC), celebrada

Data Local Compromisso

18 a 23 Visita do Provincial.Água Boa e Canarana/MT
24, das

14h30min.
às 16h

Reunião da Equipe do CEBEG.Sede da Província
Porto Alegre/RS

26 a 30 Encontro Latino Americano dos Irmãos
Religiosos Servos da Caridade.

Areguá - Paraguay

Após a palestra os educadores se revezaram
nas apresentações sobre o tema da Ecologia

e os cuidados que devemos ter com a
casa comum

V- Comunicações

11 e 12 Festa do Padroeiro - Santo Antônio.Patronato Santo Antônio
Carazinho/RS

17, das 8h
às 13h

Encontro Pedagógico Guanelliano.Escola Mãe da Divina Providência
Brasília/DF
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na capela da Escola Providên-
cia. Após a Eucaristia, às 9h da
manhã foi servido o café da
manhã a todos os participan-
tes, e das 9h30min. às 10h
30min. os educadores se reu-
niram no salão de atos do Pro-
vidência, para acompanhar a
palestra proferida pelo Ir.
Arilson Bordignon (SdC),
intitulada “O que está acon-
tecendo com a nossa casa
comum e conosco? - Vou vol-
tar para o Pai”.
Em sua explanação o pales-
trante destacou que a Ecologia Integral apre-
senta uma abordagem muito interessante a
respeito do tema. Segundo Ir. Arilson, ao fa-
larmos sobre Ecologia Integral, devemos ter
presente em nossa mente que “temos a nos-
sa casa como ser humano, o nosso corpo,
emoções, pensamentos, espiritualidade, que
nos leva a ficar atentos à ecologia pessoal.
Temos a casa do outro, dos nossos relacio-
namentos, da nossa cultura, da sociedade em
que vivemos e da grande comunidade de to-
dos os seres humanos que habitam o plane-
ta, daí resultando a atenção pela ecologia so-
cial. Finalmente, como espécie, temos uma
casa em comum. O planeta terra, com toda a
sua diversidade, água, ar, minerais, vegetais,
animais, que nos acolhe e sustenta a vida de
todos os seres que nele habitam, gerando a
ecologia ambiental. E estas três dimensões
não se separam. Formam elos de ligação pro-
fundos e interdependentes. A ecologia inte-
gral junta novamente, na mente humana, di-

Grupo de educadores da Escola Providência: comprometidos
com a sustentabilidade do planeta e com os projetos

educacionais desenvolvidos com a comunidade educativa
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mensões que nunca  poderiam ter sido sepa-
radas: o ser humano, a sociedade e a nature-
za!”
Na verdade, tudo inicia em cada ser humano,
ou seja, na ecologia pessoal que por sua vez,
nos impele a nos dirigirmos ao outro [ecolo-
gia social] e juntos, somos convocados a vol-
vermos o nosso olhar de misericórdia sobre
o planeta terra [ecologia ambiental].
Após a palestra os educadores distribuídos em
seis grupos, apresentaram o tema de manei-
ra criativa, dinâmica e com sugestões susten-
táveis que já estão sendo desenvolvidas nas
comunidades educativas guanellianas. Para-
benizamos a todas as Irmãs Filhas de Santa
Maria da Providência pelo incentivo e apoio,
e aos educadores pela dedicação e empenho
no estudo, entendimento e desenvolvimento
do tema.

A análise dos problemas ambientais é
inseparável da análise dos contextos:
*Humanos;
*Familiares;
*Laborais;
*Urbanos;
*Relação de cada pessoa consigo
   mesma.
Tudo isso gera um modo específico
de se relacionar com os outros e com
o meio ambiente!

“Toda a lesão da solidariedade e da
amizade cívica provoca danos

ambientais”
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Formação Permanente

Servos da Caridade participam dos
Encontros Regionais

exemplo dos
anos anterio-
res, o mês de
maio na Pro-
víncia Santa

Cruz é reservado de modo
especial para os Encon-
tros dos Regionais. Ao
todo são quatro Regionais
que abrangem todos os
coirmãos Servos da Cari-
dade. Este ano o material
que serviu de apoio para
estudo e reflexão foi o Do-
cumento Final da VII
Consulta Geral, realizada
em Roma/Itália, entre os
dias 12 a 16 de novembro
de 2015.
Com muita propriedade o
Superior Geral, Pe. Alfon-
so Crippa escreve na sua
carta introdutória ao Do-
cumento, que “a Consul-
ta é um momento de
avaliação da nossa fide-
lidade à vocação e, mais
concretamente, a ma-
neira com a qual coloca-
mos em prática as deci-
sões que nos foram

Coirmãos que participaram do Encontro Regional II, nas
dependências do Patronato Santo Antônio, em Carazinho/RS,

nos dias 18 e 19 de maio

Participantes do Encontro Regional II durante o estudo e reflexão
sobre o Documento Final da VII Consulta Geral
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apresentadas nos últimos Capítulos.”
Dentre os temas de interesse geral e indica-
ções que todos nós deveremos aplicar em
nossas vidas, seja a nível pessoal, seja a nível
comunitário, o Documento destaca:
a) Espírito missionário e constituição de Co-
munidades internacionais;
b) Inserção na Igreja local e presença signifi-
cativa no território;
c) Fantasia da caridade.
A respeito da avaliação das Moções e Propos-
tas do XIX Capítulo Geral, frisamos:
1. Iniciativas concretas sobre a vivência fra-
terna;
2. Implementação de novas formas de forma-
ção permanente;
3. Atenção e sensibilidade para com a pasto-
ral vocacional em todas as Comunidades;
4. Encontros formativos para os formadores;
5. Promover a vocação à colaboração laical;
6. Favorecer o diálogo, mesmo quando o con-
fronto é difícil;

7. Estudar e implementar percursos de cola-
boração e coordenação entre as Províncias
da América Latina e as duas Províncias itali-
anas.
Por fim, o Documento destaca algumas ati-
tudes do nosso “mundanismo” relacionadas
com os nossos compromissos Religiosos e co-
munitários, tais como:
a) O uso nem sempre adequado dos meios de
comunicação social;
b) Aspiração de procurar no estudo um mai-
or prestígio pessoal;
c) Fraco sentido de pertença, que nos levar a
viver uma vida individualista.
Além do Documento Final da VII Consulta
Geral, os coirmãos reservaram um espaço de
tempo para sugerirem, a partir do Projeto
de Província [2012 - 2018], um ou mais
microprojetos de caridade, os quais serão
retomados na Assembleia Provincial, a ser
realizada no Hotel Fazenda Pampas, em Ca-
nela/RS, durante o mês de novembro.

Lembrete!!!
Lembramos aos secretários dos Encontros Regionais [Pe. Alcides José Vergütz e
Pe. Hélio da Costa Ferreira] que enviem o mais breve possível para a Secretaria
Provincial, as Atas dos referidos Encontros, digitadas em word. As Atas devem ser
enviadas aos cuidados do Secretário Provincial, no seguinte endereço eletrônico:
arilson@guanellianos.org.br


