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100 ANOS 
VIELDA CARDUCCI BRUGNERA 

FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
 

Viva o dia 14 de junho de 2020! 
A Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus está em festa! 
 

A estimada e querida amiga, Vielda Carducci Brugnera, nascida no dia 14 de junho de 
1920, moradora na avenida Santa Marina, bairro da Água Branca, São Paulo, amiga dos 
rogacionistas há mais de 50 anos, encanta com seus olhos azuis, cabelos brancos e 
brilhantes e sua natural sinceridade, alegria e fé. Descendente de italianos, Vielda, 
acompanhou a chegada dos primeiros religiosos rogacionistas em São Paulo e tem 
orgulho desta amizade cinquentenária, conforme lemos no livro, “Casarão da 
Cidadania”, pp. 52 a 54, da jornalista Maria Cláudia Pereira, por ocasião da celebração 
dos 50 anos da presença Rogacionista na cidade de São Paulo. 
 

Bodas de Jequitibá. A árvore de Jequitibá, por sua vez, é uma das mais bonitas e 
frondosas árvores nativas da mata atlântica brasileira, em língua tupi, significa “gigante 
da floresta”, por ser uma das maiores árvores do Brasil que chegam a alcançar sessenta 
metros de altura. 
 

A nossa homenagem alcança esta grandiosidade e beleza!  
 

Vielda, nos encanta e nos transmite a grande esperança na vida. Ela nos ensina que a 
vida é como um teatro e que os atores devem colocar intensidade no que representam, 
em cada instante, sempre com muita sinceridade, sem rodeios ou timidez, mas com 
muita alegria e festa. Vielda é a própria Vielda, em pessoa! 
 

Parabéns Vielda! Obrigado pela sua vida dedicada aos Rogacionistas de São Paulo e de 
toda a Congregação. Pela sua presença amiga e sempre marcante em tantos lugares e 
momentos da nossa história rogacionista.  
 

Que o Sagrado Coração de Jesus te fortaleça com muita saúde e vitalidade. Pedimos a 
intercessão de Santo Aníbal Maria Di Francia por todas as suas intenções e que Nossa 
Senhora do Rogate te proteja e te guarde. 
 

Receba o abraço, a oração e a amizade de todos os Rogacionistas e da Família do Rogate.  
                                                                                           
                                                                                                                                                 

                                                                                                                  
 

CONTATOS DIRETOS COM A VIELDA 
Tel.: 0055 – (11) 3895-8426 (Vielda) 
Cel.: 0055 – (11) 9-6689-2997 (Léo) 


