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Amigos da Família Guanelliana 
  

São Luís Guanella, mesmo vivendo num período conturbado da his-
tória, desenvolveu uma percepção, principalmente aos mais necessitados. 
Esta inclinação desenvolveu-se, com certeza, em função dos valores cris-
tãos e de um grande afeto vivido na família. Com uma visão de futuro, ele 
preparou um terreno fértil para que os leigos também fossem cativados por 
este maravilhoso e tão nobre carisma.  
 Seguindo exemplo de nosso santo Fundador, vamos reiniciar nossas 
atividades com motivação,  focados no outro, principalmente no mais ne-
cessitado. Como o cooperador tem como primeiro compromisso a família, 
não vamos esquecer o afeto, o carinho, os valores evangélicos, responsabi-

lidade e trabalho que formam a base da promoção humana. 
 Nada é igual àquilo que já foi antes, o novo ano exige nova postura, novos objetivos, no-
vos propósitos e metas. Exige um novo comprometimento e uma nova energia para que os ver-
dadeiros propósitos guanellianos sejam alcançados. 
 Este ano não pode se assemelhar aos demais, tem que ser melhor, pois aprendemos 
mais, crescemos mais, evoluímos mais. Fazer deste ano o melhor de nossa vida deve ser um 
compromisso pessoal. Vamos participar mais, nos envolver mais, rezar mais, amar mais... 
 O compromisso com a promoção do carisma de São Luís Guanella é de todo cooperador, 
por isso não podemos ter vergonha de “vestir a camisa” da associação em qualquer situação: 
em casa, no trabalho, com os amigos etc. 
 Como vivemos num mundo de intensa proliferação tecnológica, vamos aproveitar este 
recurso que atinge rapidamente todos os recantos do planeta. Temos uma maravilhosa possibi-
lidade que é nosso “blog”, porém até agora muito pouco foi postado. Neste novo ano, vamos 
complementar o que está em débito. A página dos grupos ainda está em branco, começando 
com o artigo de apresentação dos presidentes dos grupos, programa de atividades, fotos, no-
mes dos componentes etc., enfim, a identidade de cada grupo. 
 2013 tem que ser um ano diferente, não por ser “13”, mas porque nós fazemos a diferen-
ça. Com as bênçãos de São Luís Guanella  e  a confiança na Divina Providência, bom ano a to-
dos. 
 
Com carinho 

Gilberto Antônio Benetti 
Presidente nacional da ACG 

 



 

Centelha da Caridade - Ano X – Nº 41 – Março 2013                                                                                     Pg. 2                              

CARTA DAS FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊNCIA E SERVOS DA 
CARIDADE AO PAPA BENTO XVI 

 
 

   
 
 

Santidade, a notícia da sua decisão de renunciar ao ministério de Bispo de Roma e de  
Pastor universal, nos pegou de surpresa e encheu o nosso coração de estupor.  

Não podemos esconder que imediatamente a sua figura se fez ainda maior aos nossos o-
lhos, de filhos e filhas, que o amamos e nós o circundamos neste momento assim importante, 
no qual publicamente, admitiu a gravidade do peso do ministério petrino. 

Como filhos e filhas de São Luigi Guanella, pelo senhor levantado as honras dos altares, 
não podemos deixar de exprimir toda a nossa gratidão e admiração, o nosso amor pela sua pes-
soa, pela delicadeza nos seus relacionamentos, pela humildade no seu colocar-se e pela sua a-
tenção aos problemas do mundo inteiro e, em particular por estar próximo ao mundo da vida 
consagrada. 

Os anos de seu ministério, intenso e rico, de amor pelo Senhor, de sã e segura doutrina 
teológica, de abertura, são pela Igreja o dom por excelência que o Senhor fez a humanidade e 
que nos abriram a esperança! 

No dia 23 de outubro 2011, o senhor reconheceu o Pe. Luís Guanella um sinal luminoso da pre-
sença e a ação benéfica do Deus no mundo e pediu para nós, seus filhos e filhas, que nós pode-
ríamos o reconhecer modelo de profunda e fecunda síntese entre contemplação e ação. 

Permita-nos, Santidade, de atribuir ao senhor quanto o senhor mesmo dizia do Pe. Gua-
nella. O senhor é para um sinal luminoso da pre-
sença benéfica e misericordiosa de Deus, o se-
nhor continuará a ser para nós um modelo de 
profunda síntese entre contemplação e ação. 

Em nome de todos os coirmãos, Servos da 
Caridade e coirmãs Filhas de Santa Maria da 
Providência, espalhados no mundo, exprimimos 
o nosso obrigado, o abraçamos com carinho e 
pedimos humildemente a sua benção enquanto 
asseguramos as nossas pelo senhor, hoje e a-
manhã. 

Confiamos o senhor a Maria, nossa dulcís-
sima Mãe da Providência e Mãe da Igreja, a Ela 
pedimos de revesti-Lo com o seu manto de pro-
teção e com um abraço de amor. 

 

Roma, 11 de  fevereiro de 2013 

 

Madre Elisabetta  Serena Ciserani          Pe. Alfonso Crippa 

      General Superiora                            Superiore Geral 

 

Congregazione Servi della Carità 
Vicolo Clementi, 41 

00148 ROMA 

Tel. 06 6575311 

 

CongregazioneFiglie di S. Maria 
della Provvidenza 
Piazza S. Pancrazio, 9 

00152 ROMA 

Tel. 06 5835975 
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RETIRO DA FAMÍLIA GUANELLIANA – CANELA - RS 
 

Aconteceu do dia 26 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013, em Canela, o 
retiro da Família Guanelliana, do qual participaram os Padres e Irmãos Servos 
da Caridade, Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência e os Cooperadores 
Guanellianos. Orientados por D. Sinésio, bispo emérito de Santa Cruz do Sul, 
fomos convidados a experimentar o silêncio como primeira lição de Nazaré, 
procuramos deixar Deus agir em nossa alma e trabalhar nosso coração na ora-
ção silenciosa, a qual só Deus vê. Refletimos e rezamos a importância de e-
vangelizar pelo testemunho, e entender que o sofrimento e dificuldades cami-
nharão sempre conosco e pelos quais devemos também agradecer. Fomos 
chamados a esperar contra toda a esperança, confiando em que para Deus 
nada é impossível, tendo como exemplo concreto, nosso Santo Fundador.  

Já no quarto dia de retiro fomos convidados a experimentar o quanto Deus nos ama, as-
sim como somos, pessoas com defeitos, 
mas felizes por sermos filhos amados de 
Deus Pai: diante do Cristo Eucarístico, me-
ditamos o pensamento de que os santos 
são pecadores que ainda tentam, viver 
com Deus preparando-nos  para o Sacra-
mento da Confissão. No dia 01 de feverei-
ro, encerramos o retiro nos braços de Ma-
ria, Mãe da Divina Providência. 

Tudo isso colocamos nas mãos de 
Deus na celebração de encerramento, as-
sumindo o compromisso de, ao sairmos de 
lá e voltando para nossas casas, trabalho e 
comunidade, sejamos pessoas melhores, 
colocando em prática o que lá experimen-
tamos. 

 Os Cooperadores Guanellianos esta-
vam representados por nove de seus 
membros, sendo eles: 

Sonia Terezinha Kammer – Santa Terezinha de Itaipu 

Sivanir Maria – Santa Terezinha de Itaipu 

Regina Elisabeth P. Zantedeschi – Curitiba 

Antonia de Medeiros Cardoso – Curitiba 

Nicanor Nissiaggia – Santa Maria 

Gilberto Antonio Benetti – Santa Maria 

Marta Beatriz Benetti – Santa Maria 

Maria Regina Otto Lopes – Carazinho 

Gema Lourdes Eckert – Carazinho 

 

Agradecemos a Família Guanelliana por tão forte experiência de Deus. 

 

Sonia Terezinha Kammer 

do Grupo Mãe da Divina Providência 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 
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RETIRO DA FAMÍLIA GUANELLIANA – CANELA - RS 
 

Por seis mara-
vilhosos dias, o céu 
se abriu para nós em 
Canela, no Rio Gran-
de do Sul. Estivemos 
num clima de silên-
cio, longe do barulho 
e agitação das cida-
des, do corre-corre 
de nossos dias, da 

televisão, de tudo o que nos impede de che-
gar mais perto de Deus.  

Em dois momentos do dia, o primeiro 
iniciado às 8:40 e o segundo às 
14:30, estivemos abertos à refle-
xão, num constante repaginar de 
nossas ações, sendo conduzidos 
sabiamente por Dom Sinésio, que 
embasado pelo Catecismo da Igreja 
Católica, pelo Documento de Apare-
cida, por Epístolas Papais e pela 
Espiritualidade Guanelliana, soube 
transmitir tudo de uma forma muito 
agradável e de fácil compreensão, 
utilizando-se de exemplos muito 
práticos   de  sua grande experiên-
cia como Padre formador e no Epis-
copado, unindo teoria e prática.  

Os momentos de oração fo-
ram enriquecidos por equipes diá-
rias, que souberam conduzi-los com 
muita espiritualidade, às 7:30 da 
manhã com as Laudes e cantos próprios, às 
18:00 horas com Missa e oração das Véspe-
ras e às 20:00 horas com a oração das 
Completas.  

Os momentos livres aproveitávamos 
para a oração do terço, meditação de textos 
da Bíblia sugeridos com base nas pregações 
do dia, reflexão na Capela diante do Sacrá-
rio, contemplação da natureza com cami-
nhada pelo local. 

O ponto forte foi o dia penitencial, no 
qual, após as pregações do dia, tivemos o-
portunidade de fazermos nossa adoração 
pessoal ao Santíssimo Sacramento fazendo 
um bom exame de consciência, preparando-
nos para a Confissão. 

Este foi um tempo exclusivamente de-
dicado ao Senhor; no silêncio exterior tive-
mos a oportunidade ímpar de encontrá-lo 
em nosso interior e de conversarmos com 
Ele como São Luis Guanella, de filho para 
pai. 

O ambiente paradisíaco, em um hotel 
fazenda que já foi seminário, com belas a-
comodações e paisagens, ladeados por ma-
jestosos animais, criaturas de Deus, o retiro 
nos proporcionou sentir parte da experiência 
do céu aqui na terra. 

Agora, com mais gás, abastecidos, 
descemos o Tabor com mais força para en-
frentarmos as dificuldades que virão em 
nosso cotidiano, quer na família, no trabalho 
ou na Missão de cada um.  

Nem bem terminou e já estou pen-
sando em voltar no próximo ano. Que mara-
vilhosa experiência a Família Guanelliana nos 
proporcionou! Aos organizadores parabéns e 
muito obrigada! Louvado seja Deus! 

 

 
Regina Elisabeth Pereira Zantedeschi 
Cooperadora de Curitiba - PR 
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PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 
Encontro Anual de Presidentes, Tesoureiros e Secretários - EAPTS 

 
Reunimo-nos para o EAPTS (Encontro Anual de Presidentes, Tesou-

reiros e Secretários), 35 pessoas (São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília),  
nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2013 no Recanto Nossa Senhora de Lour-
des, Vila Rosa. Foi abordado, logo após a Acolhida e Dinâmica os elemen-
tos essenciais do carisma guaneliano (Subsídio para o ano de 2013): Se-
rão 4 os temas a serem abordados: 1. Deus é nosso Pai;  2. A Divina Pro-
vidência;  3. Jesus, Coração de Pai; 4. Eucaristia, Fonte de Vida. 

A palestrante Helena – cooperadora do grupo semeadores guanelli-
anos, Rio de Janeiro, lançou a pergunta aos presentes: "O que falta para 
nós nas nossas reuniões ?" E, como sugestão, foi dito que deveríamos em 
cada encontro utilizar uma frase de Guanella relacionada ao tema do dia. 

Colocou em destaque a Palavra de Deus. Que prova de amor o Pai nos deu: sermos todos 
chamados Filhos de Deus porque, de fato, o somos. Se o mundo não nos reconhece é porque 
também não reconheceu a Deus. 

“Deus é nosso Pai” Motivação:  criar um 
clima, um ambiente a cada encontro que poderia 
ser: bíblia, vela acesa, imagem de Guanella, figura 
de Jesus e de alguns santos. Contar brevemente a 
história de um outro santo que não seja Guanella, 
entregar uma lembrancinha, um marcador de papel 
com uma  frase de Guanella ou de outro santo. 

A Divina Providência. Motivação: utilizar 
fotos de Obras Guanelianas, primeira Obra Guaneli-
ana, por exemplo; foto de Irmã Clara e de coopera-
dores que iniciaram a história da ACG. Isso motiva-
rá os cooperadores a serem instrumentos nas mãos 
da Providência. 

Jesus, Coração de Pai. Motivação: utilizar a 
imagem da cruz e a imagem do Coração de Jesus. 

 Eucaristia, Fonte de Vida. Motivação: bí-
blia, pão, símbolos que representem a Eucaristia, 
Coração e Alma da Igreja, Sagrado Coração. 

Outros momento significativo foi quando a 
cooperadora Sílvia falou sobre liderança:  Conselho 
Motivador, Cooperador Participativo. 

No final da tarde foi exibido o filme “Damião, 
o Santo de Molokai”. Damião era padre que fundou em Honolulu, no Havaí, aos trinta e três a-
nos de idade, uma paróquia que atendia às pessoas com lepra. 

Toda essa programação aconteceu no sábado, 02 de fevereiro e se encerrou com a Santa 
Missa. 

No domingo, tivemos dois momentos de reflexão em grupo e plenário com a exposição de 
ideias e sugestões para a melhoria da qualidade de nossas reuniões mensais. 

É isso! Procurei colocar, em poucas palavras, toda a riqueza que tivemos nestes dois dias 
abençoados. 

 
Maria Margaret de Sousa Sá 

Aspirante do Grupo Caridade e Vida – São Paulo – SP 
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RENÚNCIA DO PAPA 
NOTA DO CNLB - CONSELHO NACIONAL DO LAICATO DO BRASIL 

  
                                                                                 "O Papa: Sempre Pedro na Igreja!" 

 Na manhã do dia 11/02/13, o mundo todo se surpreendeu, inclusive nós cristãos católi-
cos, com a notícia de que o Papa havia anunciado que vai renunciar. A surpresa, mais pela ori-
ginalidade do que pelo mérito, pois há quase 600 anos que isto não acontecia e muitos nem sa-
biam que era possível o Papa renunciar. 

Nós, cristãos Leigos e Leigas do Brasil, organizados no CNLB - Conselho Nacional do Lai-
cato do Brasil, acolhemos filialmente esta decisão, compreendendo os motivos que alega. 

Neste "Ano da Fé", celebrando já os 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II, esta ati-
tude corajosa e profética vem reforçar a eclesiologia do "Corpo Místico", que tem Cristo como 
Cabeça, e que está presente e atuante na História como Igreja : Povo de Deus. 

Com os desafios do início deste novo milênio, num mundo em transformação, numa mu-
dança de época, é preciso avaliar as próprias condições e ter coragem para tomar decisões. 
Quem dera que em todos os âmbitos das Igrejas e das Nações, onde for o caso, este exemplo 
fosse seguido! 

Agradecemos a Deus por este cristão bispo de Roma, nosso amado Papa Bento XVI, por 
seu rico ensinamento, seu zelo apostólico, sua coragem profética. Pedimos, com o Profeta Jere-
mias, que o Senhor nos conceda "um Pastor segundo o seu Coração", que nos ajude a avançar 
nas pegadas do Concílio Ecumênico Vaticano II, que construa a Unidade e a Comunhão. 

O Papa será sempre "Pedro na Igreja", o Pastor que "ama a Cristo e confirma seus ir-
mãos" (Jo 21, 15-17). 

Entre angústias e esperanças, vamos caminhando, pois "o Senhor Ressuscitou verdadei-
ramente!". Como nos ensina São Paulo, "Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus". 
(Rm 8, 28 ).            

Brasília, 15 de fevereiro de 2013. 
 Laudelino Augusto dos Santos Azevedo - Presidente do CNLB 

 

HOMENAGENS PÓSTUMAS 
 

TRIBUTO A LEONÉSIO ZANON  (IN MEMORIAM) 
 

Natural de Nova Palma/RS, Leonésio Zanon radicou-se em Carazinho na déca-
da de 1970, trabalhando na agricultura e olaria. Sua bondade cativou a todos 
que o conheciam, possuindo um largo círculo de amizade. Colaborador incan-
sável na Paróquia São José, onde exerceu a presidência da comunidade. Foi 
Cooperador Guanelliano  desde a sua fundação até o dia de seu passamento 
ocorrido em  03.11.2OO9. Ainda hoje sentimos a sua falta no Patronato Sto. 
Antonio. Voluntário em qualquer serviço que  fosse necessário.  Deixou sua 
esposa Gerssi, também cooperadora, a filha Angélica e o filho Paulo que atu-

almente é aspirante a Cooperador, além de 04 netos, genro e nora. Integrava o Grupo Chama 
da Caridade que ainda hoje lembra com carinho e saudades. 

Homenagem do Grupo Chama da Caridade 
Carazinho/RS 
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