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COM OS OLHOS FIXOS EM JESUS 
 

Amigos cooperadores, aspirantes e demais membros da família Gua-
nelliana. Com os olhos fixos em Jesus, os cooperadores da Província Nossa 
Senhora do Trabalho se retiraram para encontrar-se com Deus e viverem 
mais de perto o carisma da caridade. Como Maria que ficou com os olhos 
fixos em Jesus para conhecer os desígnios de Deus, o cooperador se espelha 
no próprio Cristo para ter coragem e forças para dar conta do que o Santo 
fundador determinou, que é de ter um olhar especial para com os mais ne-
cessitados. 
 Tendo Cristo como referência, a caridade passa a ser uma ação pra-
zerosa e de libertação do egoísmo e do hedonismo. Nosso querido São Luís 
Guanella sentia o maior prazer em servir aos mais necessitados, pois os via 
com o olhar de compaixão de Cristo. Ver com os olhos fixos em Jesus é pe-
netrar profundamente no seu carisma e promover o amor em todas as a-
ções. São Luís Guanella vivia intensamente este amor  por isso era incansá-

vel diante das dificuldades e propôs para nós, seus seguidores,  uma comunhão intensa com Cristo e 
com a Igreja, como divulgadores e vivenciadores da doutrina  Cristã. 
 Viver a caridade é um reflexo da vivência do amor e somente é possível se ficarmos perma-
nentemente com os olhos fixos em Jesus. Nós cooperadores, tendo como primeiro propósito uma 
vida cristã autêntica, não podemos tirar os olhos de Cristo, pois somente assim podemos ver os mais 
necessitados. 
 Com este espírito faremos a diferença junto à comunidade para que vejam, em cada membro 
da Família Guanelliana, uma extensão de Cristo e um promotor do carisma do Santo Guanella.  

Com carinho 
Gilberto Antônio Benetti 

Presidente nacional da ACG 

 
 

IV ENCONTRO NACIONAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA 
 
As Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência, os Padre e Irmãos Servos da Caridade e a As-

sociação Cooperadores Guanellianos se preparam para o IV Encontro Nacional da Família Guanellia-
na. Será realizado nos dias 07, 08 e 09 de setembro de 2012, em Santa Terezinha de Itaipu – PR.  

O encontro terá como Tema: "Sagrado Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade"  e 
Lema: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei". O Palestrante será o escritor padre Roque 
Schneider. Vamos todos participar e nos integrar cada vez mais à Família Guanelliana e viver inten-
samente o amor na reciprocidade. 

Gilberto Antônio Benetti 
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CARTA DE COMUNHÃO 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 

CRISTO NOSSA ESPERANÇA!!! 
 
Caríssimos Coirmãos, Coirmãs, Cooperadores e Leigos Guanellianos 
 
 As árvores do nosso jardim com trajes de festa de flores coloridas anunciaram a primavera, en-
quanto que além do oceano estão sempre mais tomando as cores típicas e intensas do outono. Mesmo a 
natureza se desdobra do seu jeito que um evento está para acontecer. O senhor poderoso derrotou a 
morte e com a sua Ressurreição dá a cada um de nós a força e o ardor do caminho como filhos rumo ao 
Pai. Chegue a todos vocês, então, como primeiro sentimento os nossos votos fundamentados na Ressur-
reição: a nossa esperança é colocada n’Ele. Configuremos n’Ele a cada dia a nossa vida e será cheia de 
felicidade e de sabedoria de testemunho.  

Aproveitamos estas felicitações no tempo pascal para exprimir uma vez mais a nossa gratidão a 
Deus pelo grande dom da Canonização do nosso Santo Fundador, o Pe. Luís Guanella. Como esquecer o 
que foi visto, ouvido, experimentado, acolhido como presente gratuito nos dias de graça da canonização? 
Como sentir-nos todos envolvidos em primeira pessoa naquela santidade reconhecida pela Igreja e pro-
posta como modelo e companheiro de caminhada para cada pessoa que quer colocar ao centro da sua 
missão a caridade evangélica? 

Caríssimos sejam sempre orgulhosos de pertencer a uma família de santos; orgulhosos de ser her-
deiros de um patrimônio de atenção e solidariedade para com os últimos que torna presente ainda hoje 
em nós a paternidade e maternidade de Deus que construíram no coração de São Luís Guanella um cami-
nho seguro de santidade e de perfeição na caridade. Enquanto agradecemos ainda a cada um de vocês 
pela beleza da sua resposta a Deus na vocação religiosa e laical, lhes exortamos a prosseguir neste con-
tágio no mundo com o valor da caridade dentro das nossas comunidades e famílias e nos territórios que a 
Providência confiou à responsabilidade da nossa animação. 
 Queremos expressar muita gratidão ao Pe. Mario Carrera, postulador geral, e ao Comitê para a 
Canonização pelo grande empenho de tornar tudo, naqueles dias, mais belo e compreensível a todos. Sa-
bemos o quanto custou, em tempo, fadigas, sacrifícios e paixão pelo trabalho feito por cada um e pelas 
comissões. Agora, tendo acabado o seu mandato, se dissolveu, Mas o trabalho que fizeram ficará para 
sempre como testemunho de amor filial ao Fundador. Invocamos, então, sobre todos, como portadores de 
bem a bênção do Espírito.  
 Há poucos dias inauguramos o ano centenário da Basílica de São José al Trionfale e da Pia União 
de São José, querida pelo nosso Fundador. Desejamos exortar-lhes, como fruto deste centenário, para 
cada nação possa instituir uma sede filial da Pia União como cuidado guanelliano pelos agonizantes. Quan-
ta solicitude, tristeza e medo a respeito deste momento tão sagrado e importante da nossa vida. Anima-
dos pelo nosso Santo Fundador nos sentimos encorajados a assumir este vigilante cuidado da vida na sua 
passagem para Deus através da morte. 
 Recomecemos a inscrever os nossos parentes e amigos na Pia União, corrente de oração contínua 
e universal, para que ninguém se sinta sozinho no momento da grande prova. Convidamos os Provinciais 
e as Provinciais a sensibilizar e coordenar esta iniciativa. 

 
Foi celebrado o Conselho do Instituto das Filhas de Santa Maria da Providência no qual foram defi-

nidas as modalidades de entrega do novo texto da Constituição que precisa de uma revisão pelos novos 
organismos de governo inseridos na Congregação. A Santa Sé já aprovou o texto oficial e logo será entre-
gue como modelo de caminho para todas as coirmãs. 

Os Servos da Caridade estão em preparação do seu XIX Capítulo Geral que se celebrará em Barza 
d’Ispra no próximo mês de julho. Tema do Capítulo Geral: “Projeto de Província para uma nova evangeli-
zação”. Estes eventos devem ser acompanhados por muita oração ao Espírito e de sensibilização dentro 

Congregazione 
Figlie di S. Maria 
della Provvidenza 

Congregazione 
Servi della Carità 
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das nossas próprias comunidades, mas também junto do povo de Deus e dos nossos assistidos “benja-
mins da Providência”. 

Recomendamos, pois, à sua atenção a grande peregrinação a Lourdes no próximo mês de outubro. 
A diocese de Como organizou juntamente com a UNITALSI também como gratidão a Deus, através de 
Nossa Senhora, pelo dom da Canonização do nosso Fundador. Todos receberam o folder ilustrativo. Fa-
çam disso, objeto de conhecimento e de promoção nas comunidades onde vocês vivem. 

Assim, também, a experiência para os nossos jovens, promovida pelos coirmãos da Espanha, dos 
Exercícios Espirituais no Caminho de Santiago como programa para o próximo mês de agosto. Não escon-
demos que unimos a estes momentos também a invocação ao Senhor da messe para que envie às nossas 
Congregações o presente de alguma vocação que continue depois de nós o testemunho e a missão de 
difundir o carisma da caridade.  

Queridos Coirmãos, Coirmãs e Leigos Guanellianos chegue nas suas casas a segurança de uma vi-
va lembrança na oração por vocês, pelas suas comunidades e famílias. Animados pela vitória de Cristo 
sobre a morte e sobre o pecado, tornemo-nos também nós embaixadores junto a cada homem e mulher 
do mundo, deste mistério que envolve a humanidade e torna capazes de promover as sociedades aos 
grandes valores que o Papa nos lembra sempre como “não negociáveis”. Renunciar aos grandes valores 
da vida é deixar a morte e a ressurreição de Cristo. Portanto, coragem! 

Bom tempo pascal a todos na força que nos vem da Ressurreição de Cristo! 
 
Roma, festa da misericórdia de 2012.  

 
 
Madre  Elisabetta Serena Ciserani                                    Padre Alfonso Crippa 
             Superiora Geral                                                                    Superior Geral 
 
 

IV ENCONTRO NACIONAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA  
07, 08 e 06 DE SETEMBRO DE 2012 

ALGUMAS INFORMAÇÕES 
 
Chegada: sexta-feira (07/09), das 14 horas às 17h30; que os grupos avisem com, no mínimo 30 
dias de antecedência, a previsão de chegada para agilizar a colocação nas famílias. As pessoas 
que viajarem de avião, além das fichas, avisem o horário, o número do vôo e a Cia. para que se 
organize o traslado. 
 
Início: 07/09/2012 
 19:00 – Jantar 
 20:30 – Cerimônia de abertura 
 
Término: 09/09/2012 
 12:30 – Almoço 
 14:00 – Dispersão 
 
Valor da inscrição: R$50,00. 

 
Os que quiserem chegar em horário diferente, saibam que não serão atendidos pela equipe 
organizadora do encontro, devendo, eles mesmos, providenciarem o traslado e a acomodação. 

 
 

SITE DOS COOPERADORES 
                        

Nosso "Site" está sendo construído. Muito obrigado às províncias e aos grupos que já colabo-
raram enviando a sua parte, conforme os encaminhamentos anteriores. Os que ainda não o fizeram 
solicito que agilizem para que possamos apresentar à comunidade toda a estrutura do movimento. 
Não esqueçam! Enviem o material para a Luciana pelo email: lumoura@portoweb.com.br. 

 
Gilberto Antônio Benetti 
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A TRAJETORIA DO GRUPO NOSSA SENHORA MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA 
(GMDP) VILA MAZZEI – SÃO PAULO 

 
O Grupo teve suas atividades iniciadas 

em julho de 2010, tendo como compromisso 
pôr em prática o Projeto de evangelizar e pro-
mover as famílias, todas carentes, da Comuni-
dade São Luís Guanella, na Vila Mazzei. Essa 
comunidade é composta de mais ou menos 
200 pessoas, em torno de 70 famílias, com 60 
crianças, apresentando as mais diversas difi-
culdades: deficientes físicos, visuais, mentais, 
com problemas de locomoção, de drogas, de 
extrema pobreza. O Grupo Mãe da Divina Pro-
vidência em todo o 3º sábado, após a reunião 
mensal que realiza, dividindo-se em duplas, 
faz visitas às famílias, levando a palavra de 
Deus, por meio de leituras bíblicas, reflexões e 
orações, dando, assim, continuidade ao projeto 
de evangelização e promoção da vida, baseado 
no exemplo de Dom Luís Guanella. Sem perder 
de vista o projeto principal, os seus integran-
tes, ainda, atuam por meio de visitas a doen-
tes e idosos em casas de repouso, celebrando 
a palavra de Deus, partilhando a Eucaristia, 
festejando, alegrando com músicas e danças e, 
também, apoiando outro projeto já existente, 
o de preparação de 300 marmitex para distri-
buição aos moradores da rua 25 de março e 
Praça Sé.  

Todas essas ações e dentro do que foi 
projetado, uma peça foi de extrema importân-
cia e, sem a qual, nada teria acontecido. A 
presença sempre atenta, cuidadosa, carinhosa, 
caridosa, alegre, bondosa, incentivadora, radi-
ante de Irmã Alzira Bongiorno, a Conselheira 
Espiritual do Grupo. Tendo atuação intensa em 
favor dos mais pobres e doentes, desde janeiro 
de 1967, por ocasião de seus votos religiosos. 
Assumiu, ao longo de sua vida religiosa, im-
portante missões, executando trabalho pasto-
ral, vocacional e formação de aspirantes e pos-

tulantes à vida religiosa. Em todos os lugares 
por onde passou e se encontra, referidas ativi-
dades são cumpridas com denodo, disposição e 
alegria. Tem muitos atributos, tais como sua 
extrema competência, desenvoltura, firmeza, 
disposição, alegria, bondade, caridade total, 
incentivo e doação de si mesma. Agora, deixa-
rá São Paulo e o Grupo Mãe da Divina Provi-
dência, quando recebe nova missão hierárqui-
ca para trabalhar no distante nordeste do país, 
na cidade de Cedro, sertão no oeste de Per-
nambuco, onde certamente, levará consigo 
toda a experiência e os atributos já enumera-
dos para distribuí-los intensamente a todos os 
que a esperam naquela localidade.  

É certo que a Providência Divina não 
abandonará o Grupo, indicando novos dirigen-
tes espirituais que farão o possível para preen-
cher os vazios deixados. Não se pode deixar de 
registrar, no entanto, a frustração e o risco de 
desânimo pela saída de Irmã Alzira, em um 
momento crucial para a sua reorganização e 
soerguimento, quando novos ares eram respi-
rados, ocasião nas quais sua presença e gran-
de experiência e o conhecimento dos detalhes 
da vida do grupo e de seus participantes, suas 
vicissitudes e dificuldades, eram fundamentais 
para consolidação do Grupo. Com novos diri-
gentes espirituais, a caminhada deverá ser 
reiniciada e, certamente, terão que se inteirar 
de tudo o que já aconteceu ao longo de sua 
trajetória. Confiamos na Divina Providência.  

Desejamos a Irmã Alzira muita paz, sa-
úde e sucesso em mais esta missão que, sa-
bemos, acontecerá por tudo o que foi enuncia-
do neste texto. Saúde e paz a todos. 

 
Ademar Pereira – presidente. 

 
 
 

DIA NACIONAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA 
 
O dia nacional da família guanelliana será sempre no segundo sábado de agosto e, a 

cada ano, um ramo da família preparará o breve subsídio de reflexão e oração para todos: em 
2012, os cooperadores da PNST; em 2013, os SdC; em 2014, os cooperadores da PNSP; em 
2015, as FSMP. 

A data foi escolhida em razão de estar próxima à semana da família organizada pela 
CNBB. 
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RUMO À JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE – RIO 2013 
 

 “Quero anunciar agora que a sede da próxima Jornada Mun-
dial da Juventude, em 2013, será o Rio de Janeiro”. Este foi o 
anúncio do nosso amado Papa Bento XVI, que oficializou o 
Rio de Janeiro como a cidade que irá sediar a próxima JMJ, 
dita em Madrid em 2010, quando a juventude do mundo in-
teiro estava reunida na base aérea de Quatro Ventos e pro-
vocou uma explosão de alegria entre os brasileiros e todos os 
jovens lá presentes! 

A partir daquele anúncio, o coração do Brasil passou a pulsar 
com um ardor mais jovem, ansioso por receber e acolher o mundo inteiro na cidade Maravilhosa. 
Nunca antes, em nosso país, tivemos uma oportunidade tão grandiosa de Evangelizar a juventude. 
Receber a JMJ é uma oportunidade única de gerações e, por isso, desde Madrid nos preparamos para 
que todos os caminhos do mundo levem ao Rio de Janeiro. A JMJ Rio acontecerá do dia 23 a 28 de 
julho de 2013. 

O Papa anunciou o tema da próxima jornada: “Ide, pois, fazei discípulos entre todas as nações!” (Mt 
28,19), tema missionário que incita a juventude à missão deixada por Cristo. Devemos, a partir de 
nossa experiência pessoal, levar a todos os corações o desejo ardente de conhecer Jesus e tornar-
mo-nos discípulos Dele. A Cruz da JMJ e o ícone de Nossa Senhora já estão em nosso meio, passan-
do por todas as dioceses do nosso país, espalhando o Espírito do Ressuscitado e o amor Materno de 
Maria. 

A Jornada Mundial da Juventude objetiva reunir milhões de jovens do mundo inteiro no Rio de Janei-
ro e nós, anfitriões, devemos nos preparar, desde já, com as jornadas paroquiais e diocesanas. Pre-
cisamos cultivar em nossas almas o amor por Cristo, pela sua Igreja, pelo Papa que vem ao encontro 
da juventude, pelo nosso próximo, e lançar esta semente em outros terrenos, para que todos, como 
os primeiros cristãos, com um só coração e uma só alma, possamos acolher aqueles que vêm ao 
nosso país, e possamos participar com entusiasmo da JMJ Rio 2013. 

Padres, religiosos e religiosas, nós, juventude, precisamos do seu apoio e da sua oração, precisamos 
dos nossos pastores nos conduzindo ao encontro de Cristo, ao encontro do Papa. Pais, líderes das 
comunidades, de movimentos e pastorais, o coração jovem da Igreja pulsa de energia, precisamos 
da sua experiência e caridade para firmes respondermos ao chamado de Cristo.  

Jovens, não deixemos apagar a chama ardente da nossa juventude, ao contrário, alimentemo-la do 
fogo ardente de Cristo, que recebemos no Batismo pela força do Espírito Santo. Vamos, com toda 
força que temos, voltar nossa vontade, coração e oração para o Rio de Janeiro, que em 2013 será a 
capital jovem do mundo, e atendamos ao convite do nosso sumo Pontífice, o Papa Bento XVI, sem 
medo, sem angústias, livres e digamos: “Eis-me aqui, envia-me”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas Marciel da Silva 
Coordenador da Pastoral Juvenil Guanelliana 

Sta. Terezinha de Itaipu - PR 
 
 
 
 
 

Todos podem participar da Jornada, 
independente da idade. As inscri-
ções para participar da JMJ poderão 
ser feitas a partir de julho de 2012, 
um ano antes da Jornada, exclusi-
vamente através do portal oficial – 
www.rio2013.com 

Aqueles que forem maiores de 
18 anos, sentirem-se chamados 
e tiverem disponibilidade, po-
dem se cadastrar como voluntá-
rios da JMJ pelo portal oficial – 
www.rio2013.com 
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COOPERADORES DE SÃO PAULO 
ROMARIA AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NÓS 
 

Nossa Se-
nhora Desatadora 
dos Nós é uma de-
voção que surgiu 
em 1700, na cida-
de de Ausburgo, na 
Alemanha. Um pin-
tor desconhecido 
pintou a Virgem 
Maria inspirado na 
meditação feita por 
São Irineu, bispo 
de Lyon e mártir no 
ano 202, que, à luz 
do paralelismo es-
crito por São Paulo 
sobre Adão-Cristo, 

criou o de Eva-Maria, dizendo: “Eva, por sua 
desobediência, atou o nó da desgraça para o 
gênero humano; ao contrário, Maria, por sua 
obediência, o desatou!” 
Este quadro foi então colocado na pequena 
igreja de São Peter am Perlack em Ausburgo e 
ali está até hoje nesta igreja que é cuidada 
pelos jesuítas locais. Ali foi onde tudo come-
çou, fonte desta fé. 

A Dra Suzel Frem Bourgerie e Denis 
Bourgerie trouxeram esta devoção para o Bra-
sil em outubro de 1999. “Quando Denis Bour-
gerie encontrou Nossa Senhora Desatadora 
dos Nós pela primeira vez, vendo o quadro, 
sentiu-se profundamente tocado em seu cora-
ção, ele que sempre amou a Virgem Maria e 
construiu o primeiro Santuário dedicado a Ela o 

Santuário Maria Porta do Céu e posteriormente 
um Santuário dedicado somente a Ela, Nossa 
Senhora Desatadora dos Nós.”(Dra Suzel) 

Hoje, a comunidade está envolvida na 
construção do Centro de Terapia da Dor e Cui-
dados Paliativos LO TEDHAL (LO TEDHAL em 
aramaico significa “Não temas”) para oferecer 
alívio ao sofrimento a pacientes portadores de 
enfermidades sem cura e seus familiares. 

Foi a este lugar que os aspirantes e 
cooperadores de São Paulo, mais padre Tiago, 
fizeram sua romaria, no dia 12 de junho. Às 
seis horas da manhã, todos se reuniram em 
frente à Igreja de Santa Cruz e partiram rumo 
a Campinas. 

Ao chegar ao Santuário, fomos acolhi-
dos com a reza do terço, e a santa Missa. O 
padre celebrante recebeu os cooperadores 
guanellianos de São Paulo e pediu a padre Tia-
go que apresentasse o grupo. Após a celebra-
ção, visitamos a livraria com orações e objetos 
referentes a Nossa Senhora Desatadora dos 
nós e pudemos fazer um momento de adora-
ção na Capela de Adoração Perpétua: um lugar 
sagrado que nos envolveu em profunda medi-
tação e comunhão com Deus. 

Após o almoço comunitário, visitamos o 
santuário de Nossa Senhora Desatadora dos 
nós.  
A volta foi tranquila e alegre, com o coração 
repleto da graça de Deus e da presença de sua 
mãe santíssima.  

Irene Neves Sivieri,  
Cooperadora, Secretária da PNSP. 

 
 
 

MINUTOS GUANELLIANOS 
 

A idéia surgiu no ano de 2000, durante uma das reuniões do Con-
selho Provincial Nossa Senhora da Providência: seria importante que num 
dia específico todos os Cooperadores rezassem alguns minutos, uns pelos 
outros e por toda família Guanelliana, para formarmos uma grande cor-
rente de oração e unidade. 

Resolveu-se chamar àquele momento de "MINUTOS GUANELLI-
ANOS"  e que deveria acontecer todos os sábados antes do meio dia. 

 Depois, em outra reunião da Província, estendeu-se a oração para 
todos os dias com intenções específicas para cada dia: 

Segunda-feira: Grupos do Rio de Janeiro 

Terça-feira:  Grupos de Rio Grande do Sul 

Quarta-feira:  Grupos do Paraná 

Quinta-feira:  Grupos de São Paulo  
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Sexta-feira:  Grupos de Brasília 

Sábado:   Grupos do Nordeste 

Domingo:  Filhas de Santa Maria da Providência e Servos da Caridade 

 

A oração quer nos animar, permitindo sintonia entre todos. Ela está dividida em dois parágra-
fos. O primeiro é a oferta dos nossos cinco, dez ou quinze minutos de oração; o segundo pede 
bênçãos e graças para crescermos no carisma Guanelliano. 

Segue abaixo a oração, que no livro COOPERADOR EM ORAÇÃO está à página nº 27,   deno-
minada Oferta do Cooperador Guanelliano: 

 

Ofereço-vos, Senhor, este momento de oração, unindo-me a todos os Cooperadores 
Guanellianos presentes em qualquer parte do mundo, por meio de Maria, Mãe da Providên-
cia, que unida ao bem-aventurado Luís Guanella, lá do céu nos guia e nos ampara. 

Abençoai nossos trabalhos, renovai nossa disponibilidade na missão, acendei em nós 
o fogo do vosso amor, iluminai nossa mente, dai-nos a vossa sabedoria para discernir o 
que é bom, ensinai-nos a amar nossos irmãos. Fazei-nos crescer na fidelidade para que 
sejamos testemunhas vivas do carisma guanelliano. Amém. 

 

 

HOMENAGENS PÓSTUMAS 

TRIBUTO A MARIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS (IN MEMORIAM) 
 

Maria Aparecida Mendes dos Santos, a CIDA do Sérgio, como era ca-
rinhosamente chamada pela comunidade de Santa Cruz, nasceu em 13 de 
janeiro de 1942, na cidade de São Paulo. A fé, como semente da vida eter-
na, penetrou em seu coração pelo Santo Batismo. Casou-se com o Sérgio 
em 27 de janeiro de 1973.  

Católica consciente e praticante preocupava-se muito com a liturgia e 
os eventos da paróquia Santa Cruz. Por mais de vinte anos foi catequista e 
coordenou a equipe em várias oportunidades, fazia parte da equipe de fes-
tas, coordenadora da liturgia, da equipe de Batismo, integrante do conselho 
pastoral, cooperadora guanelliana desde 26 de setembro de 2004, esteve à 
frente do grupo da Terceira Idade.  

Fez o encontro de casais com Cristo, era Cursilhista e Ministra extra-
ordinária da Sagrada Eucaristia. Dedicava-se de corpo e alma ao lar e à I-
greja, dando exemplos para os filhos Alexandre e André. Era devota fervo-
rosa de Nossa Senhora do Trabalho e de Nossa Senhora da Divina Providên-
cia. Era muito alegre, gostava de contar piadas para todos, até para os pa-

dres e irmãs guanellianas.  

Faleceu em 05 de julho de 2009 e, na véspera, trabalhou no Recanto Nossa Senhora de Lour-
des, coordenando a equipe da cozinha que preparou a feijoada com o objetivo de arrecadar fundos 
para o III Encontro Nacional da Família Guanelliana. Viveu pouco (67 anos), para viver uma vida 
longa e eterna junto de Deus. 

José Sérgio Antunes dos Santos 
Cooperador Guanelliano 
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