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O CAMINHAR DOS 25 ANOS

Adelino G. Pilonetto

Mestre em Teologia, Professor na Estef

_________________
   _________________

: Este artigo descreve a história da Escola Superior de Teologia e Espiritualidade 
Franciscana, procurando evocar - mediante nomes, iniciativas e sonhos - o espírito e a mística 
que caracterizam essa comunidade acadêmica.

: Escola pequena, aberta, integrada, ecumênica, franciscana, com senso de 
futuro. 

L’articolo racconta la storia della Scuola Superiore di Teologia e Spiritualità 
Francescana, cercando di individuare lo spirito che caratterizza questa comunità academica.

: Scuola piccola, aperta, integrata, francescana, com senso di futuro.

 O jeito mais imediato de se 
conhecer alguém ou uma instituição 
é contar a sua história. Ao fazê-lo, 
desvela-se a sua figura e ela vai ga-
nhando contornos. Contar a história 
da Estef é o propósito deste artigo1, 
embora se limite a breves acenos de 
nomes, datas e eventos que, juntos, 
poderão dizer que tipo de instituição 
ela é e que alma ela tem.

1  Retomamos passagens de nossas crônicas: O 
percurso histórico da Estef, , n.18 
(1997/1), 113-118; e  (uma espécie 
de diário dos primeiros anos da instituição: 1984-1990).

1. ANTECEDENTES 
 

 A Estef surgiu de uma decisão 
capitular dos Capuchinhos do Rio 
Grande do Sul em 1984. Desde sua 
chegada ao Estado, os frades france-
ses que fundaram a Província gaúcha 
empenharam-se em ter seu próprio 
centro de Teologia, inicialmente em 
Garibaldi (1898-1957), depois em 
Porto Alegre (1958-1967). O deslo-
camento para a Capital deu-se gra-
dativamente a partir de 1950, come-
çando com o quarto ano, conhecido 
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como “curso de pastoral”. Em 1958 
já todo o curso estava funcionando no 
Convento São Lourenço, à rua Pau-
lino Chaves, onde permaneceu até o 
fim de 1967. Em 1968, os estudantes 
capuchinhos foram estudar no Semi-
nário Maior de Viamão2, onde, to-
davia, só permaneceram alguns me-
ses, transferindo-se em seguida para 
Charqueadas, onde trabalhavam na 
Colônia Penal e estudavam a domi-
cílio, com alguma orientação de pro-
fessores.
  Em 1969, a Província dos 
Capuchinhos juntou-se a outras Con-
gregações e Dioceses para fundar o 

 (ITCR) da PUC-RS, que pas-
sou a hospedar quase toda a Teologia 
católica do Estado, só ficando fora a 
dos Palotinos em Santa Maria e a dos 
Jesuítas em São Leopoldo, que pouco 
mais tarde se transferiria para Belo 
Horizonte, em Minas Gerais. 

Na verdade, os Capuchinhos 
gaúchos nunca tinham-se conforma-
do em ficar sem o seu próprio centro 
de Teologia. Muitos pleiteavam, ago-
ra, uma organização dos estudos com 
maior flexibilidade e interação na co-
munidade teológica, com um método 

2  A crise dos anos 60 frustrou o projeto de um Centro 
conjunto de Teologia entre Franciscanos e Capuchinhos. 
Oralmente, havia-se feito um “acordo de cavalheiros” 
para se iniciar, a partir de 1968, o curso de Teologia em 
conjunto. As desistências e transferências inviabiliza-
ram o sonho.

mais participativo e uma formação 
pastoral mais próxima do povo. No 
capítulo provincial de 1984, vivia-se 
um momento bem diferente daquele 
de 1969, quando a ideia prevalente 
era de somar forças para um trabalho 
eclesial conjunto; agora a sensibili-
dade voltava-se para as necessidades 
regionais e os carismas congregacio-
nais. Passava-se da urgência de uni-
ficação para a urgência de diversifi-
cação, duas tendências não opostas, 
mas certamente diferenciadas. 

Durante esse período de fer-
mentação e tensões surgiram, em 
1983, o Instituto de Teologia e Pasto-
ral de Passo Fundo (ITEPA) e o Insti-
tuto Missioneiro de Teologia de Santo 
Ângelo (IMT) 3, e, em 1985, o Semi-
nário Maior de Viamão voltou a aco-
lher a Teologia da Arquidiocese. Foi 
nesse contexto que, também, nasceu 
a Estef. A proposta de criar o novo 
centro, bem como de construir sede 
própria para abrigá-lo, foi aprovada 
no Capítulo Provincial dos Capuchi-
nhos do Rio Grande do Sul, realizado 
em Garibaldi de 20 a 25 de agosto de 
1984. Para fazer os encaminhamentos 
práticos de implementação da obra, o 

3  O ITEPA, criado em 29.07.1982 pelas Dioceses de 
Passo Fundo, Erechim, Vacaria e Frederico Westphalem, 
iniciou as aulas em março de 1983 (C.Favaretto e R. 
Balbinot, , 2005, p. 49). 
O IMT, criado em 17.12.1982 pelas Dioceses de Santo 
Ângelo e de Cruz Alta, foi instalado em 11.02.1983 (Re-
vista , n. 49/50, dez 2007).
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Governo provincial nomeou imedia-
tamente uma Comissão composta de 
seis frades: Luiz S. Turra, Gentil Si-
monetto, Clemente Dotti, Luiz Carlos 
Susin, Itacir A. Gasparin e Adelino G. 
Pilonetto, uma comissão que podia ser 
ampliada, como de fato logo aconte-
ceu. O curso começou a existir de fato 
em 24 de fevereiro de 1986, com a aula 
inaugural de Frei Carlos Albino Zago-
nel, seu primeiro Diretor. Por alguns 
meses, ainda funcionou no Convento 
São Lourenço de Brindisi, enquanto 
era concluída a construção da sede 
própria, localizada no antigo parreiral 
do Convento, e que seria inaugurada 
em 29 de setembro de 1986.  

2. O NOME E O SONHO 

A Estef nasceu cercada de 
palpites e de sonhos: sobre o nome, o 
modo de se vestir, a língua que devia 
falar, o batismo que iria receber. Di-
versas sondagens circularam entre os 
frades em busca de consenso quanto 
à filosofia, o método, os conteúdos, o 
local, os destinatários. Também foram 
consultadas pessoas e instituições de 
fora da Província, a fim de aprender 
com suas experiências e evitar a repe-
tição dos mesmos erros. As Diretrizes 
da CNBB para o Estudo da Teologia 
foram assumidas como referência de 
primeira grandeza. 

Intencionadamente, a Estef nas-
ceu pequena, restrita quase exclusiva-
mente ao mundo franciscano. Mas, des-
de o início, fez questão de contar com 
a presença feminina, por entender que 
seria uma opção benfazeja em todas as 
direções. Uma crônica da abertura do 
curso diz concisamente: “Com muita 
simplicidade e, propositadamente sem 
grande divulgação, foi aberto hoje - dia 
24 de fevereiro de 1986 - o Teologado 
de nossa Província, agora com novo 
modelo, novo espírito e novo nome: 
ESTEF - 

4. , 
no sentido de um centro de interações 
entre discípulos e mestres com estudos 
e debates capazes de criar e irradiar um 
pensamento e uma contribuição própria, 
original e engajada. , porque 
responde a exigências acadêmicas de 
nível universitário. De , pelos 
conteúdos específicos de que trata e a 
ótica que adota. De 

, pelo recurso às fontes dessa tra-
dição espiritual e pelo toque franciscano 
que pretende dar a seu jeito de ser e de 
fazer.

Seus princípios norteadores 
apontam para: comunhão e participa-
ção eclesial sem dissociar-se da reali-
dade social; estima da Palavra de Deus 
sem furtar-se aos clamores por justiça, 
dignidade e paz; carisma franciscano 

4   Cadernos da Estef, n. 1 (1986) p. 77.
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interpretado no contexto dos desafios 
atuais. Como objetivo geral ela tem 
em mente: Proporcionar uma forma-
ção teológico-franciscana em vista de 
nossa presença evangelizadora e pro-
fética na Igreja e no mundo de hoje. 

Os conteúdos teológicos arti-
culam-se em torno a quatro : 
Introduções, Cristologia, Eclesiologia 
e Antropologia, distribuídos nos quatro 
anos do curso. Na verdade eram cinco, 
no começo, pois incluía um ano inteiro 
de estágio pastoral. Faz parte do pro-
grama uma monografia conclusiva e 
um trabalho de síntese teológica, este 
último feito em grupo. Os princípios 
pedagógicos concentram a atenção so-
bre três cuidados: a relação entre 

, a relação entre 
, e o 5. Este 

último lembra a cada um quanto tem a 
aprender dos outros. Cuidou-se muito 
de estabelecer um sistema de comu-
nicação interna em todos os níveis da 
Escola, chegando por vezes a um de-
mocratismo exagerado e enfadonho. 

3. O LEMA DA ESTEF

É um lema que se inspira em 
São Boaventura, pensador francisca-

5  Cf. A. Pilonetto. Um clima de discipulado mútuo.
, n. 8 (1992), p. 71-72; Lúcia M. 

Riffler. Discipulado de iguais.  n. 
37(2006), p. 118-1129.

no da primeira hora, que viveu forte-
mente sob o influxo espiritual do fun-
dador da Ordem, Francisco de Assis. 
O carisma deste último identifica-se 
com a conversão ao seguimento de 
Cristo, tendo por regra o Evangelho, 
nos passos de Jesus.

É curioso. Francisco, que re-
verencia os teólogos “como aqueles 
que nos comunicam espírito e vida”, 
vê com certa ironia os que se per-
dem na especulação, desvinculados 
da prática; os que se envaidecem em 
contar as virtudes dos santos sem em-
penho em praticá-las; os que estudam 
a Escritura para falar aos outros sem 
aplicá-la a si próprios: todos estes são 
pessoas presas à letra da Escritura e 
não ao espírito. Por isso ensina que 
a primeira pregação que todo frade 
deve fazer é a das obras, só depois 
vem a pregação em palavras. Quando 
Francisco de Assis autoriza frei An-
tônio de Pádua a ensinar Teologia aos 
irmãos, dá-lhe esta condição: 

. 
S. Boaventura dá configura-

ção teológica ao que, em Francisco 
de Assis, é experiência existencial. 
Também ele não quer perder-se numa 
teologia especulativa desvinculada 
da prática da fé. A Escritura, diz, 
divide-se em Antigo e Novo Testa-
mento, mas não em teórica e prática. 
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Por isso, ela procede , não 
argumentando, pois a fé não é uma 
conquista da argumentação, e sim 
um dom da graça. O conhecimen-
to bíblico - com a força que tem de 
mover o afeto - tem por finalidade 
maior levar-nos à conversão ou, na 
expressão de Boaventura, tornar-nos 
bons ( ). Em tradução 
livre, a síntese do pensador francis-
cano soa assim: “A ciência teológi-
ca é um hábito afetivo e intermédio 
entre a especulação e a prática, que 
tem por finalidade alimentar a con-
templação e tornar-nos bons, sendo 
que a principal é tornar-nos bons” (I 
Sent. Proem. II,1-4). 

Dizer que a teologia tem por 
finalidade  significa 
que não somos bons ainda, precisa-
mos  bons, isto é, melhores 
do que éramos e do que somos. Sen-
do assim, podemos traduzir o pensa-
mento bonaventuriano simplesmente 
afirmando que a finalidade principal 
da Teologia é , 
como é dito no lema da Estef: 

 Este é o compromisso que a Estef 
assumiu desde os primeiros passos, 
porque não somos tão bons quanto 
devíamos, precisamos melhorar em 
todas as dimensões e recomeçar sem-
pre com humildade, porque não fize-
mos o bastante e até mesmo estamos 
em atraso!

4. COMO ALVÉOLOS DE UM 
FAVO

O prédio da Estef chama a 
atenção pelo seu formato hexagonal. 
A estrutura das salas e espaços lembra 
os alvéolos de um favo, laboratório 
do mel, colmeia das abelhas. Mas a 
intenção dos idealizadores foi evocar 
uma imagem muito cara à tradição 
franciscana: a dos “companheiros 
da távola redonda”, como gostavam 
de chamar-se, não sem humor, os 
primeiros companheiros de Francis-
co de Assis. Esta imagem supõe en-
volvimento numa aventura comum, 
numa busca e partilha comuns, numa 
circularidade de relações em que “o 
coração fala ao coração”. Foi isto, 
aproximadamente, que se respondeu 
ao arquiteto quando perguntou pela 
idéia que se queria corporificar na 
construção6. 

A inauguração do prédio ocor-
reu em 29 de setembro de 1986, com 
a presença do Ministro Geral dos Ca-
puchinhos, Frei Flávio Roberto Car-
raro, que deu a bênção à construção, 
enquanto se cantava: 

” Diversos bis-

6  A empresa responsável pela construção do prédio 
da Estef estava formada por três irmãos em começo de 
carreira: Fernando Meyer e Vilmar Meyer (arquitetos) 
e Mauro Meyer (engenheiro). Sobre o prédio e seu sen-
tido, veja o artigo de Luiz Carlos Susin, neste mesmo 
caderno.
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pos visitaram a Estef nesse dia: Dom 
Edmundo L. Kunz, Dom José Mario 
Stoeher, Dom Cláudio Colling, bem 
como um grupo de Capuchinhos, de 
diversos países, que tinham vindo ao 
Estado para o V Conselho Plenário da 
Ordem7, encerrado no dia anterior em 
Garibaldi. Algumas semanas antes da 
inauguração, Dom Helder Câmara, 
que estivera hospedado no Convento 
dos Capuchinhos, ao ser informado 
a respeito da fundação da Estef, lhe 
prometeu sua “bênção de terceiro 
franciscano”.

Além do Ministro Geral, que 
falou sobre o significado da abertu-
ra de uma Escola de Teologia, foram 
ouvidos dois capuchinhos estrangei-
ros: o holandês Jan Kampschrer, que, 
décadas atrás, participara da expe-
riência dos “padres operários”, foi 
convidado a falar dessa mesma expe-
riência marcante; e o nicaraguense e 
militante negro, Agostin Samola, foi 
convidado a falar sobre a situação de 
seu atormentado país e a ação dos ca-
puchinhos na Nicarágua. 

Quem hoje circula pelo inte-
rior do prédio vai deparar-se com no-
mes significativos apostos a cada lo-
cal: Anfiteatro “Dom Helder Câma-
ra”, Sala “São Francisco de Assis”, 
Sala “Santa Clara”, Sala “João Duns 

7   O evento ocorreu em Garibaldi, de 28 de agosto a 
28 de setembro de 1986, com o tema: “Nossa presença 
profética no mundo de hoje”.

Scotus”, Sala “Sepé Tiaraju”, Sala 
“Dom Oscar Romero”, Sala “Dom 
Aloísio Lorscheider”, Espaço “Chico 
Mendes” e até mesmo “Caminho das 
Cotovias”... Estes nomes, reunidos, 
também contribuem para configurar 
a mística da Estef.

O bom desempenho da Escola 
no decurso dos 25 anos e a sua or-
ganização atual devem muito aos ti-
moneiros que teve na pessoa de seus 
Diretores: Carlos Albino Zagonel 
(1986-1987), Itacir Antônio Gasparin 
(1988-1993), Inácio Pinzetta, com 
o vice Nédio Pértile (1994-1996), 
Irineu Trentin, com o vice Wilson 
Dallagnol (1997-2002), Nédio Pér-
tile, com o vice Carlos Raimundo 
Rokenback [que assumiu interina-
mente a direção] (2003-2006), Aldir 
Crocoli, com a vice Lúcia Weiler 
(2007-2010) e, em seguida, com o 
vice Faustino Paludo (desde 2010).  
 O credenciamento da Escola 
conferiu importância peculiar à figu-
ra do Coordenador do Curso, função 
que vem sendo exercida há vários 
anos por Vanildo Luiz Zugno. No 
Curso Básico de Teologia, a Coor-
denação foi exercida, no início, por 
Bruno Glaab (2002) e, a seguir, por 
Lúcia Weiler (2003-2007), Maria Jo-
sete Rech (2008-2010) e Kátia Reja-
ne Sassi (desde 2011).

A entidade mantenedora da 
Estef, num primeiro tempo, foi a Pro-
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víncia dos Freis Capuchinhos do RS, 
em seguida, a Fundação São Louren-
ço de Brindisi, criada para este fim, 
em 22 de novembro de 2002.

5. PEQUENA MAS ABERTA 
 

A Estef nasceu pequena, mas 
não fechada. Manteve-se em sintonia 
com os acontecimentos eclesiais e so-
ciais. Dom Ivo Lorscheiter, em visita 
que lhe fez, saudou-a como um sinal 
de bênção de Deus, especialmente 

. De fato, a 
Estef não se isolou, não se protegeu 
em redoma. Caminhou com os outros 
Institutos, participou de seus con-
gressos e eventos, com especial aten-
ção aos da SOTER (de nível nacional); 
teve notável presença nos encontros 
das CEBs, nas Romarias da Terra8 e 
Romarias do Trabalhador; manteve 
um olhar atento à política e aos mo-
vimentos sociais; e sua bandeira pon-
teou em não poucas manifestações 
em ruas e praças, uma das quais se 
tornou inolvidável: a “Romaria Con-
quistadora da Terra Prometida”, que, 
vinda da Fazenda Annoni (Sarandi), 
recebeu, a partir de Canoas, em 23 de 

8  Essas romarias estão bem documentadas no livro de 
Wilson Dallagnol.  o povo 
a caminho da Terra Prometida. Porto Alegre: Evangraf, 
2009.

junho de 1986, uma adesão massiva 
de populares que a acompanharam 
até o interior da Catedral de Porto 
Alegre, onde teve um final celebrati-
vo. A Estef estava lá. Inúmeras vezes 
ela enviou representações a acampa-
mentos de agricultores sem terra e a 
comunidades de periferia, com o fim 
de sondar a realidade e ver formas de 
apoio a serem dadas. Os que iam ti-
nham o compromisso de voltar com 
um “retorno” para a Escola, a fim de 
que todos, de algum modo, partici-
passem na solidariedade e cresces-
sem no senso de justiça. 

A exasperação social desse 
período repercutia fortemente na co-
munidade acadêmica da Estef. Era o 
tempo alto da Teologia da Libertação, 
das Comunidades Eclesiais de Base, 
da inserção em periferias urbanas, 
das discussões sobre o “lugar social” 
e a mediação sócio-analítica, etc. O 
envolvimento existencial em tudo 
isso resultou em ganho indiscutível 
na formação sócio-eclesial e pastoral 
dos participantes, mas criou igual-
mente momentos de desconforto, ten-
sões e polarização que não deixaram 
saudade. Entretanto, como diz Teresa 
de Ávila, “o sofrer passa, não passa o 
ter sofrido”.

Desde os primeiros dias, ao 
lado dos professores da casa, outros 
estiveram nela prestando serviço, 
vindos de fora, como Valmor da Sil-
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va, de Curitiba, Lúcia Weiler, primei-
ra teóloga a lecionar na Estef, e Mil-
ton Schwantes, biblista da IECLB. 
A participação ecumênica foi muito 
rica e trouxe para a Estef, ao longo 
dos anos, pastores e pastoras, teólo-
gos e teólogas, evangélicos, anglica-
nos e outros, com o fim de ministrar 
aulas, orientar seminários, participar 
de encontros ecumênicos. Vale men-
cionar: Bertoldo Weber, Valter Alt-
mann, Vanda Deifelt, Nelson Kilpp, 
Elaine Neuenfeld, Nancy Cardoso, 
Marga Stroeher, Carlos Dreher, Uwe 
Vegner. O primeiro citado gostava de 
dizer-se da espiritualidade francisca-
na e afirmava não haver santo mais 
ecumênico do que Francisco de As-
sis. Mais perto de nós, ficará ligado 
à celebração dos 25 anos da Estef o 
acordo recentemente firmado com o 
Instituto Teológico dos Anglicanos 
(SETEC), desta Capital, de fazer par-
te da Teologia em conjunto com a 
Estef: alunas anglicanas frequentam 
a Estef, e o teólogo Humberto Mai-
ztegui Gonçalves integra o quadro de 
professores da mesma. 

Como instituição franciscana, 
a Escola tem recebido com frequên-
cia a carinhosa visita e incentivo dos 
Ministros gerais dos Capuchinhos: 
Flávio Roberto Carraro, John Corri-
veau e Mauro Jöhri, bem como dos 
Ministros provinciais: Aldo Colom-
bo, Germano Miorando, Luiz Sebas-

tião Turra, Sérgio Dal Moro e Álvaro 
Morés. Além da visita muito grata 
que recebeu do Geral dos Francisca-
nos, Giacomo Bini. 

Em momentos oportunos, não 
faltou a presença de personalidades 
representativas da cultura e da polí-
tica, tais como Olívio Dutra, Miguel 
Rossetto, Tarso Genro, Maria do 
Rosário, Beto Albuquerque, Mariza 
Formulo, Raul Pont, Sofia Cavedon, 
Juçara Cony, José Fortunatti, José 
Paulo Bisol, Jacques Alfonsin, Sérgio 
Geiger, João Pedro Stédile... 

Destaque significativo tive-
ram na vida da Estef as mulheres e 
o grupo de reflexão feminista. Lúcia 
Weiler tem artigo específico sobre o 
assunto, neste caderno9.

Cumpre ainda reconhecer um 
privilégio imprevisto com que a Es-
tef foi agraciada sem ter feito coisa 
alguma para merecê-lo: o privilégio 
da . É um presen-
te que os alunos trazem de seus esta-
dos e países de origem, pois proce-
dem de numerosos estados do Brasil 
e de quase todos os países da Amé-
rica Latina. A Estef já teve alunos/
as vindos/as do Uruguai, Argentina, 
Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Equa-
dor, Colômbia, Panamá, Nicarágua, 

9  Veja-se o artigo “Mulheres na caminhada teológica 
dos 25 anos da Estef”, neste Caderno, assinado por Mi-
riam Dabar, pseudônimo do grupo de Teologia feminista 
da Escola.



13

Guatemala, Honduras, República 
Dominicana, Haiti, além de outros 
procedentes da Guiné Bissau e Costa 
do Marfim, na África. Como não ver 
nisto um privilégio!

As assessorias por parte de 
professores da Estef são frequentes 
e múltiplas: a serviço de Institutos, 
Dioceses, Províncias, CNBB, CRB, 
CLAR, SOTER, FFB, movimentos... Se, 
por um lado, representam peso, pelas 
exigências inerentes, por outro, ga-
rantem à Escola uma ponte para fora, 
e ao professor, um precioso legado de 
experiências.

6. PROGRAMAÇÕES ESPE-
CIAIS   

6.1 O sonho de ser francis-
cana

A Estef nasceu com o sonho 
de ser franciscana. Antes de tudo, 
pelo seu jeito e seu estilo de rela-
ções: na convivência, na interação 
de professores e alunos, na abertura 
a pastorais populares e proximida-
de com os pequenos, na participa-
ção nos serviços da casa [mutirões 
de limpeza], na visão que interliga 
coração e razão conforme a tradição 
franciscana, na espiritualidade que 
permeia os espaços, especialmente 
os celebrativos.

E há mais! Quando a Estef 
nasceu, em 1986, uma estrelinha 
brilhou sobre o céu de Assis. Por 
iniciativa de João Paulo II realizou 
-se, na cidade natal de Francisco e 
Clara, o Encontro dos líderes das 
grandes Religiões do mundo, numa 
Jornada de Oração pela Paz. O es-
pírito ecumênico que desde então se 
respirou foi batizado como “espírito 
de Assis”. Esse espírito faz hoje 25 
anos, como a própria Estef. Parece 
que uma secreta conivência interli-
ga os dois acontecimentos, os dois 
sonhos, e a Estef deseja continuar 
habitada por esse sonho do “espírito 
de Assis”.

As  
(atualmente chamadas de simpó-
sios) contribuíram desde o começo 
para aprofundar temas específicos do 
franciscanismo, em confronto com 
desafios da atualidade. Assim foram 
debatidos temas como: Humanismo 
franciscano (1986); Iniciação à lei-
tura de textos franciscanos (1987); 
Os franciscanos e a evangelização da 
América (1989); O feminino no fran-
ciscanismo (1992); A espiritualidade 
de Santa Clara e as fontes clarianas 
(1993); Um homem no coração do 
povo [Santo Antônio]10 (1995); O 
Espírito e a História (1998); Clara 

10  O material produzido foi publicado, com este tí-
tulo, em número temático dos Cadernos da Estef, n. 14 
(1951/1).
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de Assis e os movimentos religiosos 
de seu tempo (2003); Cultura de Paz 
e Movimento franciscano (2002); 
Não-violência ativa e Paz (2005); O 
franciscanismo e as pessoas com de-
ficiência (2006); “Reviver o sonho 
de Francisco e Clara de Assis no chão 
da América Latina e Caribe” (2007); 
“Quando os Irmãos vão pelo mundo” 
(2008)11; A teia da espiritualidade 
(2010)12. 

Entre os assessores figuram: 
Luiz Sebastião Turra, Delir Brunelli, 
José Carlos Pedroso, Aldir Crocoli, 
Luiz Carlos Susin, Jerónimo Bórmi-
da, Celso Bordignon, Marcelo Gui-
marães, Gilmar Zampieri, Sérgio 
Görgen, Nelson Yunges, D. Luiz Flá-
vio Cappio, D. Irineu Gassen, Nestor 
Inácio Schwerz, D. Aloísio Dilli, Né-
dio Pértile, Arno Froelich, Adelino G. 
Pilonetto, entre outros.

Convém mencionar também 
os 

, que, desde 2007, vêm 
se realizando no início do ano letivo, 
em fins de fevereiro. Trouxeram pa-
lestrantes como D. Antônio do Carmo 
Cheuiche, Armindo Trevisan, Celso 
Bordignon, Aldir Crócoli, e músicos 
como o compositor e cantor cearen-
se Zé Vicente, Luiz S. Turra, Wilson 

11  Na conclusão do evento foi lançado o livro: 
, homenagem a fr. Adelino Pilonetto, pela 

passagem dos 70 anos de vida.
12  O material produzido encontra-se em 

, n. 45 (1010/2).

João Sperandio, Zioldé Caldas, Mari-
nês Hammes, Janete Sturmer, Gil de 
Roca Sales...

6.2 Semanas teológicas e gru-
pos de pesquisa

Painéis, seminários, dias de 
estudo sobre temas emergentes fa-
zem parte da tradição ordinária da 
Estef. Igualmente os grupos de pes-
quisa, como estes três, atualmente em 
ação: Grupo de “história oral”, Gru-
po de “pastoral urbana” e Grupo de 
“mística feminista”. As 

 (hoje denominadas simpó-
sios) que, de ano em ano, se repetem, 
representam momentos marcantes na 
comunidade teológica e contribuem 
para mantê-la motivada e aberta: re-
velam nomes, abrem debates, intera-
gem com a comunidade local, des-
pertam para o futuro.

Os temas tratados vão na li-
nha destes que a seguir mencionamos: 
Cultura e evangelização (1990); As fa-
lácias religiosas do mercado (1991); O 
movimento franciscano nos 800 anos 
da América Latina (1992); Aspectos 
relevantes de Santo Domingo (1993); 
Evangelização e inculturação (1994); 
Novos paradigmas e Teologia (1996); 
Os cristãos e a Terra (1998); São Sepé 
e a mística das CEBs (2000); Ecume-
nismo e Teologia na América Latina 
(2001); A Fé em meio às lógicas da 
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cidade (2002); Fé cristã em contexto 
de pluralismo religioso (2003); De-
safios teológico-pastorais de Apare-
cida (2007); 40 anos de Medellín e 
60 da Declaração dos Direitos huma-
nos (2008); Leitura orante da Bíblia 
(2009); Repensar a Teologia: criação 
e cristologia (2011); Leitura popular 
da Bíblia (2011). Uma das primeiras
Semanas foi dedicada à Catequese 
(1988).

Entre os assessores, mencio-
namos: João Batista Libânio, Hugo 
Assmann, Oscar Beozo, Ari Pedro 
Oro, Mário Cayota (Uruguai), Jorge 
Peixoto (Uruguai), Marcerlo de Bar-
ros, Frei Betto, Everaldo Cescon, An-
tônio Aparecido da Silva, Maria Cla-
ra Bingemer, Agenor Brighenti, D. 
Aloísio Lorscheider, Bernardo Canci, 
D. Ângelo Salvador, Sérgio Görgen, 
Antônio Cechin, D. Orlando Dotti, 
Carlos Mesters, Francisco Orofino, 
Andrés Torres Queiruga, entre outros. 

Muitos outros encontros vão 
pontilhando o caminho da Estef, seja 
com Bispos do Regional, que volta e 
meia aparecem, seja com palestrantes 
ocasionais, como Antônio Hortelano 
(Espanha), Carlo Scanone (Argenti-
na), Victor Codina (Bolívia), Sérgio 
Torres (Chile), Vitor Galdino Feller 
(Itesc), Érico Hammes, Luiz Alberto 
De Boni, Leomar Antônio Brusto-
lin... Sem mencionar os professores 
da casa: Luiz Carlos Susin, Vanil-

do Luís Zugno, Lúcia Weiler, Itacir 
A. Gasparin, Bruno Glaab, Pedro 
Kramer, Gilmar Zampieri, Wilson 
Dallagnol... 

6.3 Tríduo da Semana Santa

Os três primeiros dias da Se-
mana Santa são, em cada ano, dedi-
cados a aprofundar um aspecto do 
Mistério Pascal, cuja culminância 
celebrativa se dá no final da Sema-
na Santa. Procede-se rotativamente, 
refletindo, num ano, sobre o mistério 
celebrado na Sexta Feira Santa, nou-
tro, sobre o mistério da Quinta Feira 
Santa, e num terceiro, sobre a Vigília 
Pascal e o Domingo da Ressurreição. 
Assim, se no primeiro ano foi visto o 
tema da Morte de Jesus, no segundo 
será enfocada a Ceia, o lava-pés, e no 
terceiro, a Ressurreição. Depois de 
três anos, volta-se ao começo. O últi-
mo dia de cada tríduo conclui sempre 
com um momento celebrativo espe-
cial. 

A dinâmica dos três dias en-
volve conjuntamente toda a comuni-
dade teológica. As explicitações são 
feitas por professores ou professoras 
da casa, conforme combinação pré-
via. A iniciativa, até agora, vem sen-
do considerada válida e bem sucedi-
da, prestando ajuda pastoral e litúrgi-
ca aos participantes.
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6.4 Eventos internacionais

A Estef teve ocasião de par-
ticipar de promoções internacionais, 
seja como parceira seja como hospe-
deira. Tal como se verifica nos en-
contros aqui elencados:

a) Seminário Internacio-
nal sobre Ecumenismo e Diálogo 
Inter-religioso13. Realizou-se de 22 
a 25 de fevereiro de 2006, numa pro-
moção conjunta da Estef e do Governo 
Geral da OFM, com liderança deste, 
através da Comissão de Evangeliza-
ção e Diálogo, articulada por Nestor 
Inácio Schwerz, ex-professor da Es-
tef. Atuaram no evernto: Paulo Suess 
(S. Paulo), Tecle Vetrali (Itália); Mario 
Cayota (Uruguai); Jerônomo Bórmida 
(Uruguai); Volnei J. Berkenbrock (Pe-
trópolis); Estêvão Ottembreitt (Alema-
nha); Carlos Gilberto Bock (Conselho 
Mundial de Igrejas), entre outros.

b) II Encontro Latino-
-americano de Ética e Religião 

 
Realizou-se na Estef, de 24 a 26 de 
abril 1992, em promoção conjunta 
do CIPFE (Montevidéu), CECA (S. 
Leopoldo) e ESTEF. Entre os pa-
lestrantes notabilizaram-se: Marco 
Arruda (Rio de Janeiro); Jorge Pei-
xoto (Montevidéu); Bertoldo Weber 

13  Os conteúdos principais estão publicados em livro de 
Aldir Crocoli (org.). 

Petrópolis: Vozes, 2006, 191 pp.

(EST, S. Leopoldo); Geovane Gregol 
(P.Alegre), Carlos Aveline (Agapam, 
P.Alegre) e outros.
 c) IV Simpósio Interna-
cional sobre o Pensamento Me-
dieval (1993) A coordenação, sob a 
presidência de Luiz Alberto De Boni, 
quis passar a manhã do primeiro dia 
no recinto franciscano da Estef, como 
forma de manifestar a sintonia da en-
tidade com o pensador franciscano 
João Duns Scotus, e de homenageá -
lo pela sua recente Beatificação. 

d) Simpósio Internacional 
. O 

primeiro dia do evento, 4 de agosto de 
1989, aconteceu na Estef, por razões 
externas de última hora, mas que os 
interessados da Escola interpretaram 
como providenciais, pois desse modo 
puderam participar do evento, mes-
mo não sendo este promoção sua. Foi 
conferencista do dia o filósofo e teó-
logo leigo Henrique Dussel (México), 
muito querido na comunidade teoló-
gica desta Escola, e o debatedor foi o 
filósofo portoalegrense Carlos Rober-
to Cirne Lima, também conhecido e 
apreciado. O dia foi um prato cheio.

7. CURSOS MANTIDOS PELA 
ESTEF 

1. Curso de Graduação 
em Teologia (Bacharelado) - Tem 
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a duração de quatro anos letivos, com 
aulas ministradas no período da ma-
nhã, eventualmente, com algum se-
minário à tarde ou à noite. Destina-se 
aos que se preparam para o ministério 
de presbítero e igualmente a religio-
sas e religiosos, leigas e leigos, com 
interesse pastoral e desejo de apro-
fundar sua fé. 

2. Curso Básico de Teolo-
gia - É um curso livre com a duração 
de dois anos letivos; destina-se a jovens 
em formação para a Vida Consagrada, 
especialmente na etapa de postulado. 
As aulas são ministradas no período 
da manhã, no mesmo espaço e horário 
acadêmico do curso de bacharelado. A 
primeira turma começou em 2002.

3. Curso de Teologia Po-
pular (CTP) - Um fenômeno auspi-
cioso que se verifica em nossos dias é 
a procura de conhecimento teológico 
por parte de leigos e leigas, geral-
mente agentes de pastoral, os quais 
sorvem com gosto os conteúdos bí-
blicos, teológicos, litúrgicos que lhes 
são oferecidos. Isto vem acontecendo 
no Regional Sul 3 da CNBB, mas, 
igualmente, em outras partes do Bra-
sil onde existem condições para tais 
iniciativas. Prova disto são os múlti-
plos cursos que vem sendo ministra-
dos, aqui em Porto Alegre e em cida-
des do interior, à noite ou em fins de 
semana, como estes que são mantidos 

pela Estef sob a designação de 
 (CTP). 

O CTP surgiu em 1991 com 
o objetivo de atender aos agentes de 
pastoral das periferias urbanas, mas, 
em seguida, foi sendo procurado e 
bem aceito por pessoas de outros am-
bientes, tendo em comum a motiva-
ção pastoral e o desejo de alimentar 
a própria fé. Uma crônica de 2003 
assim dava conta do andamento do 
curso: 

“Em Porto Alegre, o CTP fun-
ciona na sede da Estef com 160 ins-
critos, tendo a duração de dois anos e 
os encontros se realizando no último 
fim de semana de cada mês (todo o 
dia de sábado e manhã de domingo). 
Em Canoas está para começar o cur-
so com 120 participantes já inscritos. 
Em Santa Maria funciona há diversos 
anos de maneira parecida com a Estef 
e com um número maior de partici-
pantes. Em Santo Antônio da Patru-
lha, o CTP se realiza semanalmente 
à noite, com duração de um ano, ten-
do presentemente 150 inscritos. Em 
Rio Grande, acontece, um sábado por 
mês, durante todo o dia. Em Pelotas, 
toda a manhã de domingo, uma vez 
por mês”14.

Este mesmo curso vem acon-
tecendo também ou já aconteceu em 
Bagé, Soledade, São José do Norte, 
Tramandaí, Osório, Torres, Rio Par-

14  , n. 30 (2003/1), p. 130.
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do, Horizontina, Ijuí, Mostardas, Ta-
vares, Marau, Bom Princípio...  Em 
Santa Maria funciona há 18 anos, 
interruptamente, sendo que alguns 
participantes vêm de muito longe, 
como de Alegrete. A boa receptivi-
dade é geral, como também o apoio 
e incentivo dos organizadores locais. 
Nesses encontros o que não falta é a 
motivação.

4. Curso de Teologia a 
Distância - Uma iniciativa inédita 
que vem tendo a melhor receptivida-
de do público é o 

, resultado de uma parceria 
bem sucedida entre a Estef e o jornal 

, de Caxias do 
Sul. O curso, em nível de extensão 
universitária, apresenta cada ano trin-
ta lições, divididas em três blocos, e 
aparecem de semana em semana no 
citado semanário. 

Para receber o certificado, o 
aluno precisa inscrever-se na Estef 
e responder a pelo menos a 75% das 
questões formuladas. Os temas pro-
postos interessam a catequistas, pro-
fessores, grupos de jovens, agentes de 
pastoral, e outros. Também se pres-
tam para serem debatidos em grupo, 
como frequentemente acontece. 

Desde o seu lançamento, em 
maio de 2005, é surpreendente a quan-
tidade de pessoas que se inscrevem 
para receber o certificado da Estef: em 
torno de 3.000 a 3.300 cada ano, sen-

do procedentes de todos os Estados do 
Brasil. A Diocese de Novo Hamburgo 
(RS) está assumindo oficialmente o 
Curso de Teologia a distância em seu 
planejamento pastoral.

Alguns módulos dos anos 
passados foram publicados em livro, 
pela Estef, a fim de não se perder ma-
terial tão precioso. Os temas novos, 
porém, continuam sendo publicados 
originalmente, de semana em sema-
na, no jornal .

5. Outros cursos reali-
zados na Estef - O elenco que se-
gue não é exaustivo, mas exemplariza 
bem o que foi acontecendo até agora.

a) Curso de Cristologia - 
Realizou-se de 18 a 27 maio de 1987, 
em tempo integral, manhã, tarde e noi-
te. Com ele começava a cumprir-se 
uma das finalidades da Estef: a

da Provín-
cia. Além de um grupo numeroso de 
frades, participaram algumas outras 
pessoas, com bom índice de satisfação. 
É o primeiro curso do gênero realizado 
pela Estef.

b) Curso de Formação 
Bíblica - Fruto de uma parceria en-
tre a Estef e a Província capuchinha, 
propunha-se oferecer elementos de 
apoio à formação permanente de re-
ligiosos, leigos e padres. Iniciou em 
1993 e desdobrou-se em sete etapas, 
por duas rodadas sucessivas.  
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c) Curso Vespertino de 
Teologia (CVT)  Com quatro semes-
tres de duração e totalizando 400 ho-
ras/aula, entrou em funcionamento em 
abril de 2004 e perdurou por alguns 
anos. Dividia-se em três blocos: bíbli-
co, teológico e pastoral, e destinava-se 
a lideranças e agentes de pastoral. As 
aulas eram dadas na Estef três vezes 
por semana, das 19h às 22h. 

 d) Curso de Teologia 
Pastoral (2004-2005) - Tendo em 
vista evangelizadores/as com prática 
pastoral, presbíteros e religiosos/as, 
o curso funcionou em semanas in-
tensivas, na terceira semana de cada 
mês, num total de 430 horas/aula. Era 
propósito do curso “contextualizar e 
sistematizar a prática evangelizadora 
face às exigências atuais”. 

e) Curso de Atualização 
Litúrgica - Promovido em parce-
ria com a CNBB Sul 3 para ser dado 
em duas etapas, o curso realizou sua 
primeira etapa em janeiro de 2007 e 
a segunda em junho do mesmo ano. 
Atuaram como professores: Carlos Ro-
ckenbach, Clarinda Piassi, Marcelino 
Sevinski, Carlos Sala, Ângela Soldera, 
Isidoro Bigolin, entre outros. O curso 
concluiu com jeito de “quero mais”.

f) Curso de Doutrina So-
cial da Igreja  Promovido em par-
ceria com o Vicariato de Canoas, o cur-
so teve início em 2007 e continua acon-
tecendo, nas segundas feiras à noite, 

com boa participação popular. Quatro 
turmas já concluíram a primeira etapa 
e uma turma está iniciando a segunda 
etapa, sempre em Canoas, sob a coor-
denação de Wilson Dallagnol. 

8.  CREDENCIAMENTO DA 
 ESTEF
    Portaria MEC n° 3788 de   

       17/11/2004  

No ano de sua maioridade ao 
completar 18 anos, a Estef recebe da 
parte do Estado o reconhecimento legal. 
Nos dias 18 e 19 de novembro de 2004, 
o Diário Oficial da União publicou duas 
Portarias (n. 3788 e 3823), assinadas 
pelo Ministro da Educação Tarso Gen-
ro, credenciando a Escola Superior de 
Teologia e Espiritualidade Franciscana 
(ESTEF) e autorizando o Curso de Teolo-
gia. O reconhecimento deste Curso veio 
algum tempo depois, na Portaria nº 367 
de 29 de agosto de 2011.

O credenciamento só foi pos-
sível agora porque antes a legislação 
brasileira não reconhecia os cursos de 
Teologia. A partir de agora, a Escola 
poderá fornecer certificados e diplo-
mas com valor civil, como também 
estabelecer convênios e parcerias 
com instituições públicas afins.

Uma crônica da época apre-
senta este balanço da instituição: 

15  Cf. , n. 33 (2004/2) p. 105-106.
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“Tem cinco cursos: (1) Curso de Gra-
duação em Teologia (bacharelado), 
tem 54 alunos; (2) Curso Básico de 
Teologia, com duração de dois anos, 
tem 35 alunas [ambos funcionam no 
período da manhã]; (3) Curso de Ex-
tensão em Teologia Pastoral, com du-
ração de um ano e meio, funciona em 
etapas intensivas, tem 33 alunos; (4) 
Curso Vespertino de Teologia, com 
duração de um ano e meio, funcio-
na à noite, tem 40 alunos; (5) Curso 
de Teologia Popular (CTP), com du-
ração de dois anos, é ministrado em 
dias intensivos (fins de semana) ou à 
noite, em várias cidades do Estado, 
totalizando mais de mil alunos”16.

9. CURSOS DE PÓS-GRADU-
AÇÃO 

Com a existência legal reco-
nhecida, sem mudar a sua linha de 
ação, a Estef sente-se mais à vontade 
para programar alguns avanços. As-
sim é que abriu, e estão em andamen-
to, três cursos de Pós-Graduação 

, todos contando com parcerias, 
como a seguir se explica.

a) Curso de Teologia 
para a Vida Religiosa - Foi lan-
çado em parceria com a Conferência 
dos Religiosos do Brasil (CRB), em 

16  , n. 33 (2004/2) p. 105.

2008, tendo em vista as religiosas e 
religiosos de todo o Brasil. É feito em 
quatro etapas intensivas nos meses de 
janeiro e julho. A aula inaugural foi 
dada pela presidente da CRB, Ir. Ma-
rian Ambrosio, com importante pro-
nunciamento, que está publicado nos 
Cadernos da Eatef17. Já duas turmas 
concluíram o curso, com alto índice 
de satisfação, e uma nova turma está 
fazendo a primeira etapa.

 b) Curso de Formação 
para a Vida Religiosa - Criado 
igualmente em parceria com a CRB 
nacional, este curso é primo-irmão 
do anterior, estruturado nas mesmas 
modalidades, mas tendo como des-
tinatários, antes de tudo, as pessoas 
com responsabilidades diretas na 

 para a Vida Religiosa Consa-
grada. A primeira turma já se formou, 
e uma segunda turma está iniciando o 
curso em julho de 2011.

 c) Curso de Francis-
canismo - Promovido em parceria 
com a Família Franciscana do Bra-
sil (FFB), está estruturado em quatro 
etapas, devendo acontecer nos meses 
de janeiro e julho. É um curso aberto 
a religiosos e leigos que tenham inte-
resse de aprofundar o conhecimento 
e experiência de vida franciscana. A 
primeira turma iniciou em julho de 

17  O sonho de voltar do exílio. , n. 
41 (2008/2) 5-12.
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2009 e já concluiu as quatro etapa; 
outra turma está iniciando a rodada 
em julho deste ano 2011. 

10. PUBLICAÇÕES DA ESTEF

a) Edições da Estef - Des-
de 2005, a Estef é também editora. 
Seus lançamentos iniciaram com a 
coleção  um tí-
tulo sugerindo que todos somos um 
pouco teólogos e temos o direito - e 
o brio - de pensar nossa relação com 
o Mistério que nos transcende e nos 
envolve. A coleção já tem cinco vo-
lumes publicados: 1. 

: Deus na vida da gente (2005); 2. 
: curso de teolo-

gia a distância (2006); 3. 
: uma introdução à Bíblia 

(2007); 4. : cur-
so de teologia a distância 2 (2009); 5. 

: curso de teologia a dis-
tância 3 (2011). 

Outros títulos da Estef: 
, de Luiz Car-

los Susin (2005); , 
de Lúcia Weiler, Raquel Pena Pinto 
e Sandra Maira Pires (2008); 

: os jejuns de D. Cap-
pio em favor do Rio São Francisco, 
2ª edição, dossiê de D. Itamar Vian 
(2008); : homena-
gem a frei Adelino Pilonetto (2008); 

, de D. Osório 

Bebber (2009); 
: o sofrimento de Deus no sofri-

mento de Cristo e da criação a partir 
de Jürgen Moltmann, de Francisco 
Geovani Leite (2009); 

: o belo e a formação 
do humano, de Luis Evandro Hinri-
chsen (2009); : 
Antônio Cechin, uma biografia, de 
Pilato Pereira (2009); 

: nos passos do Irmão Antô-
nio Cechin, de Luiz C. Susin (2009); 

, de Antônio 
Cechin (2010); : 
por que e como organizar, de Vanildo 
Luiz Zugno (2011);

: revisitando sua história, de Aldir 
Crocoli (2011); , de 
Faustino Paludo (2011).

b) Cadernos da Estef 
(ISSN 1806-7328)18 - É uma publica-
ção semestral que acompanha a Estef 
desde seu começo. Quer ser um refle-
xo da vida acadêmica da Escola e de 
sua filosofia, uma espécie de espelho. 
Contém artigos diversos, sobretudo 
de professores, mas são frequentes 
as contribuições de estudantes e de 
outros articulistas. Com registro no 
ISSN, os Cadernos mantêm permuta 
com muitas publicações congêneres, 
nacionais e estrangeiras, como se 
pode ver no final de cada número.

18  Veja neste Caderno o estudo de José Bernardi: Es-
tef: 25 anos de produção acadêmica
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11 A BIBLIOTECA DOS CA-
PUCHINHOS [DA ESTEF]

1. Histórico19

Com o fim de melhor servir 
os integrantes da Estef, mas também 
para torná-la mais acessível ao pú-
blico, especialmente aos estudiosos 
e pesquisadores, foi inaugurado o 
novo prédio da Biblioteca da Estef, 
também conhecida como 

. Na verdade, 
mais que uma inauguração, foi uma 
festa de centenário, com presente de 
casa nova. Pois a Biblioteca, inau-
gurada em 06 de outubro de 2006 
em seu novo prédio, tem uma longa 
história, que, por sua vez, vincula-
-se com a história dos Capuchinhos 
franceses vindos ao Rio Grande do 
Sul em 1896. Traziam eles no cora-
ção o fogo missionário e na bagagem 
muitos livros. Poucos anos depois, 
abriram uma Escola de Teologia em 
Garibaldi, com uma biblioteca, que 
lá permaneceu até 1950, quando co-
meçou a ser transferida para Porto 
Alegre, no Convento São Lourenço, 
onde já existia uma biblioteca consis-
tente, pois diversos bons professores 
tinham residido na casa, tais como os 
freis Bernardino d’Apremont, Pacífi-
co de Bellevaux, Bruno de Gillonnay 

19  Valemo-nos de crônicas que apareceram nos 
, n. 1 (1986) p. 9-20; 77-82.

e outros que haviam trabalhado no 
Seminário Diocesano de Porto Ale-
gre (1903-1913). E onde há professo-
res, há livros.    

Convém lembrar, sim, que, 
em 1903, os Capuchinhos franceses 
[ainda não havia nativos] assumiram 
a administração e as aulas do Semi-
nário Diocesano de Porto Alegre, 
à testa do qual permaneceram até 
1913, quando passaram a residir no 
morro do Partenon, não muito longe 
de onde agora se encontra a Biblio-
teca. Nesse tempo, já tinha chegado 
um reforço adicional e inesperado 
de frades franceses vindos do Líba-
no (Ghazir), onde se encontravam os 
clérigos capuchinhos da Sabóia com 
seus professores, numa espécie de 
“missão-refúgio”, já que não estavam 
seguros em sua pátria, a França. 

Os livros vindos de Garibaldi 
juntaram-se aos que já se encontra-
vam por aqui formando uma Biblio-
teca de bom tamanho, que, durante 
décadas, ocupou um grande salão no 
3° andar do Convento São Lourenço 
de Brindisi, dois pisos acima da por-
taria.

Em 1986, ao ser criada a Es-
cola Superior de Teologia e Espiritu-
alidade Franciscana (Estef), parte da 
biblioteca foi deslocada para lá. Em 
2005, finalmente, todo o acervo bi-
bliográfico foi reunido no prédio atu-
al, que pretende ser definitivo. Mas, 
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como se viu, a biblioteca leva a mar-
ca da itinerância, que agora parece ter 
chegado ao seu paradeiro.

Se isto confere, então a Bi-
blioteca dos Capuchinhos é mais do 
que centenária, e constitui um denso e 
precioso arquivo de todo um século de 
história da Teologia (e do pensamen-
to) no Rio Grande do Sul. Ela oferece 
farto instrumental para quem deseja 
perceber como a Teologia foi ensinada 
no Sul do Brasil e como ela se desen-
volveu no mundo nos últimos séculos.

Ao longo da história, a Biblio-
teca dos Capuchinhos foi enriquecida 
com diversas doações de intelectuais 
que lhe passaram seus livros em he-
rança, como expressão de confiança e 
apreço. Algumas dessas doações são 
bem recentes. Entre os grandes ami-
gos que a Biblioteca teve e que se de-
dicaram a ela com seu trabalho, idea-
lismo e iniciativas, visando qualificar 
o acervo e garantir-lhe uma organi-
zação adequada, é preciso lembrar 
o nome de frei Rovílio Costa, amigo 
nato do livro, acertadamente esco-
lhido como Patrono da 51ª Feira do 
Livro de Porto Alegre, de 2005. Uma 
marca inconfundível que ele conferiu 
à Biblioteca foi o havê-la tornado um 
memorial do fenômeno migratório 
no Sul do País, e um memorial não 
menos significativo da negritude e da 
história do Negro no Brasil. Um acer-
vo sem dúvida respeitável, ao lado do 

acervo bem maior, que é o da Teolo-
gia e ciências humanas.

2. Um chão sagrado

O prédio ocupado atualmente 
pela Biblioteca (que é a parte velha, re-
formada, do Convento) já foi Casa de 
Retiros, a primeira de Porto Alegre e 
certamente do Estado, tendo por orga-
nizador o Frei Bruno de Gillonay, que a 
dedicou ao Sagrado Coração de Jesus. 
Essa Casa dispunha de uma quinzena 
de quartos e nela vinham fazer retiros 
espirituais as principais lideranças ca-
tólicas de Porto Alegre, atraídas pela 
pregação dos capuchinhos, Bernardin 
d’Apremont, Roberto d’Aprieu e, prin-
cipalmente, Pacífico e Efrem de Belle-
veaux. Aqui estiveram o Dr. Armando 
Câmara, Dr. Adroaldo Mesquita da 
Costa, Dr. Annes Dias, Dr. Álvaro de 
Azevedo, Dr. Ricaldone, Dr. Cristiano 
Kessler, Amante Carraro e outros. Em 
1947, frei Alberto Stawinski quis reor-
ganizar a Casa de Retiros, mas não teve 
seu pedido deferido porque, nesse tem-
po, estava sendo construída a Casa de 
Retiros da Vila Betânia, nas encostas 
do Bairro da Glória20. Seja como for, 
a Biblioteca está assentada sobre um 
chão sagrado que vale a pena recordar.

Na atual configuração, a Bi-
blioteca ocupa os três andares do novo 

20 Cf. , n. 1 (1986) 9-20 e 77-82; e 
n. 37(2006) p.130-133.
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prédio, com 726 metros quadrados de 
área construída. O  con-
tém as obras de consulta, as revistas 
e a parte dos livros mais em uso; além 
de computadores, área de atendimen-
to e uma seção de Franciscanismo. O 

 concentra a parte maior 
do acervo bibliográfico, com coleções 
bem antigas ao lado de obras recen-
tes. O tem salas para 
atendimento e estudo em grupos, um 
pequeno auditório, laboratório de in-
formática e diversas coleções de revis-
tas, a maioria das quais são publica-
ções antigas, fora de circulação ou não 
mais assinadas pela casa.

3. Destaques do acervo

O acervo atual, em adiantado 
processo de informatização, conta 
com mais de 60 mil títulos em livros, 
e cerca de 190 títulos de revistas (na-
cionais e estrangeiras), boa parte das 
quais são recebidas em permuta com 
a revista da casa, .

Entendemos que o acervo da 
Biblioteca dos Capuchinhos, prin-
cipalmente nas áreas de Teologia e 
Bíblia, mas também de Ciências hu-
manas (Filosofia, Psicologia, Antro-
pologia, Sociologia, História...) e de 
Literatura (nacional e estrangeira, 
antiga e contemporânea), constitui 
um patrimônio espiritual de notável 
valor, um espaço cultural muito rico, 

propício ao estudo e à pesquisa, que 
vale a pena aproveitar. 

O fenômeno das línguas tam-
bém se multiplica numa biblioteca 
deste feitio: além do português, en-
contra-se farta literatura em francês, 
espanhol, italiano, latim, grego, he-
braico, alemão, inglês...

4. A inauguração

No ato da inauguração, em 06 
de outubro de 2006, estiveram pre-
sentes, entre outros: Dom Antônio do 
Carmo Cheuiche, que deu a bênção e 
falou de seu significado, frei Rovílio 
Costa, ex-patrono da Feira do Livro e 
membro da Academia Riograndense 
de Letras, Moacir Flores, historiador e 
escritor, Hilda Hubner, Presidente da 
Academia Riograndense de Letras, e 
representantes de diversas entidades 
culturais e educacionais. Pouco antes 
estivera visitando a Biblioteca a repor-
tagem da TV COM, registrando com 
bastante interesse aspectos do acervo 
e colhendo informações a respeito. 

Aos usuários, sempre bem-vin-
dos, se lembra que a biblioteca “é he-
rança recebida de gerações passadas e 
propriedade das gerações futuras, con-
fiada aos nossos cuidados e ao nosso 
uso”. Sua segurança está na confiança 
dos usuários.

adelino@ofmcaprs.org.br 


