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UM ANO DE SANTIFICAÇÃO, A CONCRETIZAÇÃO DE UM CARISMA 
 
 Amigos da família guanelliana, em outubro completa um ano de 
santificação do Pe. Luís Guanella. Desde o primeiro momento, nosso 
compromisso com sua causa e com seu carisma, aumentou ainda mais. 
Somos guanellianos e como tal vemos o mundo com um olhar de com-
paixão, de doação, de carinho, principalmente com os benjamins da cari-
dade. 
 Como guanellianos, seguidores de São Luís Guanella, defensores 
do seu carisma, temos o propósito de divulgá-lo em todas as circunstân-
cias, especialmente por seu legado ser extremamente significativo para o 
desenvolvimento da humanidade. 
 Neste ano de caminhada renovada como foi a relação comigo 

mesmo, com a família guanelliana, com os mais pobres e desamparados, com os excluídos e 
marginalizados? Cresci e permiti que o outro crescesse? Promovi o carisma da caridade e dei 
prioridade aos compromissos como cristão e guanelliano? Fiz a diferença diante da omissão, do 
preconceito e da indiferença? 
 É o momento de festejar e comemorar, mas também de avaliar e assumir mais intensa-
mente esta maravilhosa tarefa de dar sentido e dignidade à vida dos menos favorecidos. Como 
leigos comprometidos, temos que desejar justiça social, lealdade e amor ao próximo e lutar para 
que este desejo se torne realidade. 
Com carinho 

Gilberto Antônio Benetti 
Presidente nacional da ACG 

 
 

IV ENCONTRO NACIONAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA 
 
Como era previsto, aconteceu o IV Encontro Nacional 

da Família Guanelliana - Irmãs Filhas de Santa Maria da 
Providência, Padres e Irmãos Servos da Caridade e a Asso-
ciação Cooperadores Guanellianos - nos dias 07, 08 e 09 de 
setembro de 2012, em Santa Terezinha de Itaipu – PR com 
o tema: "Sagrado Coração de Jesus, fornalha ardente de 
caridade"  e lema: "Amai-vos uns aos outros como eu vos 
amei". 

O palestrante, o escritor padre Roque Schneider, 
conduziu o estudo sobre o tema de maneira simples e em-
polgante. Acrescentem-se as celebrações litúrgicas e as 
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orações dentro do encontro preparadas pelos grupos indicados, tudo levou aos participantes o 
desejo de aproximarem-se, ainda mais, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tão amada e 
vivida por São Luís Guanella.  

A paróquia Santa Terezinha e os cooperadores e aspirantes do local se esmeraram numa 
organização primorosa, desde a acolhida até o encerramento e 
na preparação do material e local – cartaz, banner, refeitório, 
salão de palestra, som, “chimarródromo” e um espaço para 
descontração – e da alimentação farta e deliciosa.  

É necessário fazer referência à ótima banda que animou 
a plateia com cantos apropriados e aos ótimos apresentadores 
do encontro, Sônia e Lucas. 
De acordo com a organização estiveram presentes duzentos e 
sessenta e seis pessoas mais o pessoal da cozinha, banda e 
motoristas de ônibus. 

O pároco, Pe. Antonio Viana, em sua fala de encerra-
mento, após agradecer a todos, participantes e organizadores, 
salientou que o primeiro objetivo desses encontros é a integra-
ção dos membros da Família Guanelliana e o segundo a forma-
ção e desejou que os próximos encontros sejam maiores e me-
lhores ainda, para que Família cresça e apareça pela vivência 
do amor, da caridade. 
 

A Redação 
 

 

ESPELHAR-SE EM SÃO LUÍS GUANELLA 
 
Realizou-se – em data de 07 a 09 de setembro – o 

quarto encontro da Família Guanelliana: Filhas de Santa Ma-
ria da Providência, Servos da Caridade e Cooperadores Gua-
nellianos.  
Esse encontro, mesmo sendo o quarto, foi o primeiro após a 
canonização do Fundador, ocorrida em Roma no dia 23 de 
outubro de 2011. 

Com certeza, a canonização é um acontecimento rele-
vante, de intenso júbilo! Todos nós – guanellianos dos quatro 
continentes –, exultamos por este acontecimento, dádiva da 
Divina Providência! Sim, o céu abriu-se ainda mais para nós e 
procuramos expressar nosso júbilo com intensas manifesta-
ções de louvor. 

Esse suspirar pelo Paraíso era uma constante na vida 
do Fundador. Ele não se cansava de repetir: Paraíso, Paraíso! 
Quando chegará o Paraíso?  

Por isso o que nos diz este acontecimento? Ele nos diz 
que dispomos de um modelo, em quem nos devemos neces-
sariamente nos inspirar, visto ter Guanella recebido o caris-
ma da caridade. Uma dádiva do Espírito Santo! 

Todavia é importante ter presente que este dom não é 
concedido apenas ao Fundador, mas à Igreja e ao mundo como um todo. Sendo assim, São Luís 
Guanella é instrumento privilegiado da Divina Providência para dele usufruirmos, não egoistica-
mente, em proveito próprio, mas sim em prol de seus benjamins oferecendo-lhes Pão e Senhor. 
Tudo indica ser essa uma percepção aguçada da dignidade e das necessidades do ser humano, 
principalmente dos últimos, daqueles a quem ninguém quer. 

Pelo que se percebe é valiosa e, ao mesmo tempo, comprometedora a herança espiritual 
deixada por São Luís Guanella. Por qual razão? Pelo próprio fato de ser uma dádiva do Alto, do 
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Pai Providente e Misericordioso em prol daqueles que a sociedade rejeita. É comprometedora 
porque ocorre a exigência de seguir os passos do Fundador. Onde se encontra o Mestre aí se 
encontra o discípulo. Trata-se de uma radicalidade. Ou é ou não é. Não existe meio termo. E é 
comprometedora porque exige seguir os passos do Fundador. Também aqui não há meio termo. 
É preciso ser fiel e perseverante. Vejam bem: às vezes a mais linda ação que se realiza perde 
seu sentido e valor pela maneira como ela é realizada.  

Daqui a necessidade de se espelhar continuamente em São Luís Guanella para se inteirar 
de como ele agia em relação aos pobres, seus benjamins. Quanto amor, quanto carinho, quanta 
ternura, quanta solicitude por eles! Por isso orientava seus seguidores para que não gritassem 
com eles, que os tratassem com carinho, visto o seu sofrimento em tantos reveses da vida.  

Sendo assim, não deixe de fazer seu exame de consciência para se inteirar de seu modo 
de agir, de proceder em relação aos pobres. E jamais se esqueça: os pobres são os donos e nós 

devemos servi-los, colocando-os à mesa conosco, visto serem 
eles imagem viva de Jesus. O pobre é Jesus Cristo (São Luís 
Guanella). 

E acima de tudo é preciso ter muita caridade. Santo 
Agostinho já aos tempos dizia: “Aquele que tem caridade no 
coração tem sempre qualquer coisa para oferecer”.  
E ocorre outro aspecto importante. Os pobres também nos 
evangelizam. O que? Eles nos evangelizam? Sim, eles nos 
transmitem a Boa Nova, mesmo com suas limitações. Experi-
mente conviver com eles autenticamente e verás. Sim, os po-
bres nos proporcionam oportunos ensinamentos.  Por isso é 
preciso tê-lo presente em vista de uma contínua conversão. 
Não sejamos arrogantes! Tenhamos muita paciência. Sem ela 
nem a fé, nem a esperança produzem frutos (1/cor. 13). São 
Camilo de Lellis dizia que o travesseiro dos doentes deve ser 
feito com penas de anjo! 

Na condição de Família Guanelliana nós estamos compi-
lando uma linda história. Não a maculemos com atitudes que 
venham a denegri-la. São Luís Guanella nos aguarda no Paraí-
so para subirmos bem ao Alto, onde ele nos aguarda de bra-
ços abertos e estarmos na presença do Cordeiro por todo o 
sempre na feliz eternidade, hoje e sempre. 

Espelhemo-nos em São Luís Guanella! 
 

Pe Atanásio F. Schwartz, SdC 
Delegado da Província N. S. da Providência 

 
 

ELEIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL 
 
O item 50 do Estatuto da Associação Cooperadores Guanellianos diz que “Nos países em 

que existem dois ou mais Conselhos Provinciais, pode ser necessária a constituição de um Con-
selho Nacional. Será composto por um presidente e dois conselheiros, eleitos pelos membros 
dos Conselhos Provinciais do país interessado.” 

É o caso do Brasil que possui as Províncias Nossa Senhora do Trabalho e Nossa Senhora 
da Providência;seus membros elegeram o novo Conselho Nacional que tomará posse em julho 
de 2013.  

A eleição aconteceu no dia 08 de setembro de 2012, nas dependências da paróquia Santa 
Terezinha de Itaipu – PR, rua do Magistério, 555, durante a realização do IV Encontro Nacional 
da Família Guanelliana. O Sr. Paulo Sivieri foi eleito presidente, o Sr. Hilário da Silva e a Sra. 
Irene Neves Sivieri, como conselheiros. 

A Redação 
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VOCACIONADAS A VIVER A CARIDADE – NEO COOPERADORAS 
 
Foi com imensa alegria, que a família Guanelliana se reuniu em Salgueiro – PE, no Santu-

ário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no dia dezenove de agosto, para o grande momento 
celebrativo. 

Após nove anos de trabalho em obras guanellianas e conhecendo mais de perto o carisma 
de São Luis Guanella, as aspirantes Ana Neide de Barros, Antonia Nunes de Carvalho, Delzuita 

Marques Lima, Maria de Fátima Matias Bezerra, Maria 
Elenita de Moura e Maria Neide de Barros, com emo-
ção e alegria, fizeram a Promessas diante da comuni-
dade, tornando público o compromisso assumido. As-
sim, alarga-se ainda mais a tenda da caridade no ser-
viço a Deus e ao próximo mais necessitado, e o dese-
jo ardente de fazer parte do projeto de Deus um jeito 
fraterno e solidário caminhando com os irmãos e ir-
mãs, principalmente com aqueles que estão caídos à 
beira da estrada. Lembramos o evangelho do Bom 
Samaritano e Jesus que diz: “VÁ E FAÇA VOCÊ TAM-
BÉM A MESMA COISA.” É reconhecer o quanto Deus 
conta com nosso testemunho para que Cristo continue 
VIVO na Igreja através do nosso sim, com um serviço 

pronto e generoso na obra de Deus, servindo de maneira gratuita e solidária, com um amor es-
pontâneo e desinteressado, terno e serviçal, sendo a seta que aponta o caminho para outros 
tantos seguirem este carisma e testemunharem o amor providente e misericordioso de Deus Pai. 

Portanto, é necessário perseverar na luta. E todos nós sabemos que não é fácil... Mas pa-
ra quem confia em Deus que é Pai Providente e Misericordioso, tudo fica fácil. O próprio Cristo 
nos mostra que o reino de Deus é conquistado com a força da nossa vontade e a graça de Deus 
que se faz presente em NÓS. 

Que Maria, mãe da Providência seja nossa guia em todos os momentos da vida. 
Cristo ainda hoje continua nos lembrando: “VOCÊS TAMBÉM DEVEM SER MINHAS TESTEMU-
NHAS”.  

Reginaldo Joaquim Velloso Junior 
Presidente da Província N. S. da Providência 

 
 

A PRIMAVERA CHEGOU MAIS CEDO NO LAR DON GUANELLA 
 

Porém a IRMÃ NOEMIA chegou antes.  
A primavera antecipada nos traz a alegria 

das flores e sua profusão de cores. A nossa figueira 
centenária, marca registrada da casa, está toda 
engalanada de orquídeas. 

A Irmã Noêmia vem da cidade de Santa Ma-
ria- RS, pertencente à congregação das Irmãs Fi-
lhas de Nossa Senhora da Providência e  traz-nos a 
força de seu dinamismo, de seus conhecimentos 
práticos, de sua organização e a agilidade de sua 
iniciativa.  

O Lar, situado no Bairro Jardim Itu-Sabará, 
em Porto Alegre-RS, ganhou para a lavanderia, 
máquinas novas de grande capacidade de lavagem 
e secagem de roupas, facilitando e melhorando o 

rendimento das colaboradoras. 
A cozinha está sendo remodelada e complementada com novas máquinas de refrigeração 

e utensílios de uso diário. O trabalho é desenvolvido com maior rigor na produção de alimentos, 



 

Centelha da Caridade - Ano X – Nº 39– Setembro 2012                                                                                     Pg. 5                

na observância de procedimentos de higiene e de tratamento, tratamento, não só dos alimen-
tos, como também de todo o colaborador que processe /manuseie os alimentos ensejando ga-
rantia de saúde para residentes e funcionários.  

Com estas iniciativas o Lar Don Guanella coloca-se na condição de quem observa regula-
mentos e instruções das autoridades normativas.  

Está sendo implementada uma padaria para produção de pão caseiro, cucas e biscoitos 
para o consumo interno, produzindo uma maior variedade de alimentos para o agrado dos resi-
dentes.  

Um refrigerador de grande porte, novo, foi doado por beneméritos da Igreja São José, 
também de Porto Alegre - já em instalação - que atenderá com mais eficiência à conservação de 
frutas e legumes. Novos containers plásticos foram instalados na despensa para acondiciona-
mento de frutas, verduras e legumes.  

Um automóvel Vectra também foi doado pelo Tribunal de Justiça do Estado do RG do Sul, 
por iniciativa de filho de uma residente e diligências da Ir. Cleuza, e que será de muita utilidade 
para as lides diárias de compras e serviços burocráticos. 

O corpo funcional também está sendo reestruturado em qualificação e horários, de forma 
a possibilitar um melhor atendimento aos residentes. 

A nós, cooperadores, cabe perseverar e observar que a Providência, na qual o nosso fun-
dador tinha serena confiança, não é uma figura de retórica: existe! Saudamos, mais do que a 
chegada antecipada da primavera, a vinda da Irmã Noêmia. 

José Valcir Lopes Soares 
Cooperador do Grupo Água Viva – Porto Alegre-RS 

 
 

COOPERADORES PRESENTES NO 
XX CAPÍTULO GERAL DOS SERVOS DA CARIDADE 

 
Os Servos da Caridade, em julho, realizaram o seu XX Capítulo Geral, em Barza-Dispra, 

na Itália e, como fazem há vários anos, solicitaram contribuição dos leigos. A comissão organi-
zadora do Capítulo formulou algumas questões para que os Cooperadores de vários países ava-
liassem o trabalho realizado no campo da evangelização e indicassem perspectivas de trabalhos 
futuros. 

No Brasil, as perguntas foram respondidas imediatamente após a reunião dos Cinco Con-
selhos, em Porto Alegre, e o Sr. Paulo Sivieri, convidado pelo Conselho Geral dos Servos, viajou 
para Como e participou da comissão que 
preparou o documento final a ser apresen-
tado no Capítulo. Segue abaixo o relato de 
sua experiência: 
 

“Não é possível descrever tudo o que 
senti ao participar do grupo de cooperado-
res, representantes de vários países, para a 
elaboração do relatório a ser apresentado no 
XX CG dos Servos da Caridade.  

Para mim, a tarefa teve início no Bra-
sil na reunião dos três Conselhos de Coope-
radores para responder às perguntas formu-
ladas pela organização do Capítulo. 

Na Itália (Como) o trabalho foi fabu-
loso. Junto aos italianos do norte e do sul, 
às representações espanhola, colombiana e 
argentina, Servos da Caridade e Filhas de 
Santa Maria da Providência, num clima de 
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solidariedade, paciência e esforço para superar a dificuldade de idioma, pudemos partilhar expe-
riências e produzir um documento precioso com impressões, constatações, anseios e sugestões 
que poderão embasar o planejamento das atividades dos Servos da Caridade.  

Marcou-me profundamente a alegria e o respeito com que os leigos foram recebidos e a-
colhidos em Barza e acredito termos respondido adequadamente às perguntas formuladas pelos 
padres quanto ao documento apresentado.  

O espírito de família guanelliana prevaleceu! Que São Luís Guanella interceda bênçãos e 
graças junto a Deus para que possamos difundir cada vez mais o carisma da caridade. Paulo 
Sivieri” 

A Redação 
 
 

HOMENAGENS PÓSTUMAS 

TRIBUTO A NEY SEVERO (IN MEMORIAM) 
 

Cooperador guanelliano, com muito apreço e amor à 
obra de São Luis Guanella, Ney Severo identificou-se com seu 
carisma tão logo conheceu o histórico de sua obra, sentindo 
imenso e insistente chamado para participar de tal missão, 
inspirado por Deus Pai e com profunda confiança na Provi-
dência Divina. Respondeu a este chamado junto a um grupo 
que compartilhava do mesmo amor de Guanella pelos peque-
nos e menos favorecidos; fundou com outras pessoas, aqui 
em Santa Maria, o grupo de cooperadores guanellianos, se-
gundo sua esposa Clarinda F. Severo, com quem viveu e tes-
temunhou o sacramento do matrimonio durante 45 anos,  
separando-se dela apenas quando foi ao encontro do Pai do 
Céu. Os sentimentos de amor e dedicação estenderam-se a 
obras na Paróquia São José do Patrocínio como Ministro da 
Eucaristia, pastoral do Batismo, pastoral de preparação ao 
sacramento do matrimônio e grupo de casais para o carisma 
guanelliano. Trabalhou na Escolinha Pe. Orlando, bem como 
no círculo de pais e mestres das escolas Pão dos Pobres e Di-
vina Providência, onde seus filhos Rosana, Roney e Bruno ti-

veram toda a formação do ensino fundamental. 
Ney Severo foi um homem de grande fé na Divina Providência e fez dela a bússola que o-

rientou sua vida. Pessoa que não mediu esforços na dedicação ao próximo. Amava seus irmãos 
em Cristo como amava a Deus Pai. Sempre teve amor incondicional a todos que lhe foram confi-
ados pela Divina Providência. Amava a vida e tudo que a ela era necessário, pois seu olhar sim-
ples e luminoso sabia que a Providência ajuda, em primeiro lugar, nas coisas necessárias à vida, 
depois nas coisas úteis e a seguir em todas as outras, como dizia São Luís Guanella. Sua cami-
nhada neste mundo iniciou-se em 13 de maio de 1935. Cumpriu e viveu sua missão até o dia 29 
de julho de 2003, quando faleceu. 

Colaboração de Rosane Francescatto Severo,  
Filha do Sr. Ney 
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