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Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 
 

Caríssimos cooperadores e aspirantes, 
 

Nós estamos vivendo o ano do Centenário do nascimento ao céu do nosso 
santo Fundador, São Luís Guanella. É muito importante a participação de cada um 
na animação das atividades programadas nas casas e nas paróquias guanellianas. 

Nenhum aspirante ou cooperador pode ficar alheio a essa bela comemoração que 
visa dar a conhecer ao mundo que a santidade é possível através da vivência do 
amor, da oração, da vida sacramental – particularmente da eucaristia -, da 

fraternidade, do trabalho árduo, do serviço aos irmãos mais necessitados. O incansável padre 
Guanella mostrou a todos os seus padres, irmãos, irmãs e colaboradores o caminho a ser percorrido 
para ganhar o céu: “não podemos parar enquanto houver pobres a socorrer” e ainda, “Não é 

suficiente socorrer o irmão necessitado quando o encontramos. Precisamos procurá-lo”. São Luís 
Guanella viveu plenamente os ensinamentos de Jesus. Podemos segui-lo, sem medo. 

 
Paulo Sivieri 

Presidente do Conselho Nacional da ACG 

 
 

PEREGRINAÇÃO LUGARES GUANELLIANOS - ITÁLIA - 2015 

 

A Ave Latina Turismo é a empresa que está organizando a peregrinação a lugares Guanellianos por 

ocasião do Centenário Guanelliano. 

 

Na primeira versão do roteiro temos: 

Período da viagem: 30 de agosto a 11 de setembro de 2015. 

Valores por pessoa: Em torno de R$9.500,00 

O preço poderá variar para baixo, dependendo da antecipação das reservas.  

Portanto, é importante que os interessados façam logo suas reservas. 

Eis o contato: 
 

Anselmo Machado Junior  anselmo.machado@aveturismo.com.br 

Ave Turismo – Grupos e Peregrinações 

Fone: +55 (45) 3541 1407 

Celular: +55 (45) 8823 0566 (TIM) 

Skype: anselmo.tam 

Face: facebook.com/amacjr 

Rua dos Expedicionários 265 – Centro – Santa Terezinha de Itaipu – PR - Brasil - CEP: 85875-000 

www.aveturismo.com.br 

 

mailto:coop.guanellianos@zipmail.com.br
mailto:silvia@sagazdigital.com.br
mailto:anselmo.machado@aveturismo.com.br
http://facebook.com/amacjr
http://www.aveturismo.com.br/
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ASPIRANTE DE CANELA FAZ PROMESSA 

 

É de Canela a mais recente Cooperadora Guanelliana da Província Nossa Senhora do Trabalho. Maria 

Eloísa Gasparin fez sua Promessa no dia 09 de novembro, durante a Santa Missa presidida pelo Pe. 

Antônio Francisco de Melo Viana, Delegado, e concelebrada pelo Pe. Edenilso de Costa e Pe. Ciro 

Atanasio. O Presidente da Província Nossa Senhora do Trabalho, Vitalino Silva, salientou a importância da 

decisão de Eloísa, e disse que “a província ganha em quantidade, mas principalmente em qualidade, e 

queremos que mais pessoas tomem a decisão de dar o seu SIM, a exemplo de Maria.” 

Ao saudar a nova integrante da Família Guanelliana, o Cooperador Romeu Antônio Seibt, Presidente 

do Grupo Dom Guanella, disse estar feliz e que “sabia desde a sugestão do nome de Eloísa para 

Aspirante, há quase quatro anos, que ela seria uma autêntica vocacionada Guanelliana.” 

Ir. Nair Benini, Conselheira Espiritual do grupo, 

também recebeu de braços abertos a agora Cooperadora 

Eloísa: “te acolhemos de todo o coração, pois na prática já 

eras mais do que uma aspirante.” 

No seu pronunciamento, Eloísa, que é catequista na 

Paróquia e integra o Apostolado e as Missões Populares, fez 

um agradecimento em tom emocionado, e homenageou 

sua mãe, a também Cooperadora Guanelliana Celoy: 

“quero fazer um agradecimento muito especial para a 

minha mãe e querida madrinha guanelliana, pois foi ela 

quem me ensinou o carisma do Fundador, ela que me 

ensinou durante vários anos, durante 24 horas por dia a 

felicidade de viver o legado de São Luís Guanella.” 

Com a Promessa da Eloísa, o Grupo de Canela tornou-

se 100% de Cooperadores.  
Eloísa, a mais nova cooperadora canelense,  

foi acolhida por presidente e delegados. 

 

Maria Helena Bianchi, Cooperadora 

Secretária Grupo Dom Guanella 

Canela - RS 

 
 

PROMESSA NA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 

  

O grupo Mãe da Divina Providência, de São Paulo, 

festejou a realização da Promessa do Sr. Ademar Pereira. A 
cerimônia aconteceu durante a missa de abertura do 

Centenário na paróquia Santa Cruz, no dia 26 de outubro de 
2014. Foi um momento muito especial para todos, pois o Sr. 

Ademar vinha se preparando com esmero e aguardava 
ansiosamente por esse dia. Parabéns a sua família e a toda 

Família Guanelliana em São Paulo.  
A redação 

 
 

O CARÁTER CRISTÃO DA AVALIAÇÃO 

 

Estamos iniciando o mês de dezembro de 2014, o ultimo mês do ano. Penso que é 

um tempo muito especial. Pois também neste período, no calendário da Igreja Católica, 

nós cristãos, vivemos o tempo do advento, que é a preparação para o nascimento do 

menino Jesus. 

É um período festivo, que envolve e contagia todo o mundo dito profano. É um 

tempo também de avaliação e de profunda reflexão. É o tempo de parar da correria 

estressante de todo o ano. Para nós,  cristãos guanellianos não pode ser diferente. Todos 

os grupos de aspirantes e cooperadores já fizeram suas avaliações coletivas.  

 No âmbito do Conselho da Província Nossa Senhora da Providência, também foram 

feitas nossas avaliações. Imagino que as congregações dos padres e das irmãs, 
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igualmente, já fizeram suas avaliações referentes ao ano de 2014. 

 Porém um questionamento ou uma indagação deve ser feita em relação a todos nós. Quais 

reflexões, no contexto de nossas avaliações coletivas e pessoais nos induziu a um momento de sincera 

interiorização? Claro que a resposta é também de cada um ou de cada uma. Sim porque envolve o foro 

íntimo de todos individualmente. 

 Quando faço referência ao caráter cristão da avaliação, meu propósito é chamar a atenção para a 

atitude que deve ser inerente a cada um de nós, quer leigos, quer religiosos, no contexto da família 

guanelliana. A sinceridade de propósitos. E esta sinceridade para nós Cooperadores Guanellianos leigos 

principalmente, deve ser a grande diferença enquanto cristãos. 

 Nossa avaliação não deve ser tão somente uma atitude mecânica, para cumprir um preceito do 

Estatuto ou Diretório, mas uma avaliação que, independente do caráter administrativo usual, deve 

envolver todo o nosso ser, mexer necessariamente com o nosso caráter cristão, com o nosso brio 

religioso,  permitindo momentos de introjecção pessoal, passando-nos a limpo diante de nós mesmos, 

para tomada de novas decisões. 

 Este deve ser o verdadeiro caráter cristão de uma avaliação sincera e pessoal. Não pensem, irmãos 

e irmãs, que seja uma tarefa fácil. É sobretudo um ato de coragem auto avaliar-se e em nossa avaliação, 

principalmente a pessoal, sempre devemos incluir o caráter cristão. Pois nossas atitudes como cristãos, 

onde quer que estejamos devem sempre ser exemplo. 

 São Luís Guanella, em toda a sua vida, pela sua convicção cristã de servo fiel de Jesus Cristo, o 

Filho de Deus pai, sempre se preocupou em ser autêntico em tudo o que fazia. O ponto focal de São Luís 

Guanella era o modo como ele se relacionava com a vida, com os irmãos e com a Igreja. 

 Que no próximo ano de 2015, nossa postura nova, nossos propósitos novos, nossa personalidade 

nova, sejam resultados concretos do caráter cristão de nossa avaliação coletiva e principalmente da nossa 

avaliação pessoal. 

 

Francisco das Chagas Teixeira 

Cooperador do Grupo Aurélio Bacciarini 

Presidente da Província Nossa Senhora da Providência. 

 

FESTA DE SÃO LUÍS GUANELLA 

 

A Festa em honra a São Luís Guanella no Santuário de Nossa Senhora do Trabalho, em Porto 

Alegre – RS, foi realizada com muito brilho e sucesso. 

Certamente esse sucesso deveu-se à escolha de pessoas certas para a coordenação e execução de 

todas as tarefas, por força de suas competências e comprometimento. 

 A montagem do roteiro da programação nas nove noites de celebração religiosa foi eficientemente 

conduzida, distribuindo-se para as dezenas de grupos pastorais a organização da liturgia. A cada dia, um 

celebrante, um tema e a visão de Guanella sobre esse tema e sua 

repercussão em nossa sociedade atual. 

 O aspecto presencial dos fiéis pode e deve ser melhorado em muito, se 

comparado com o da festa de 1º de maio, da Padroeira. Mas isto, confiamos 

que será gradualmente melhorado se implementada a base organizativa. 

 Em cada noite, após a celebração, ocorria a quermesse - um 

momento de alegre encontro e confraternização entre os paroquianos, 

com brincadeiras, jogos e comidas, distribuídas em barracas. Por força da 

condição climática: chuva, vento e frio que sempre acontecem nesta época, 

neste ano as barracas foram “montadas” no interior do salão paroquial, 

o que acabou agradando a todos. A comemoração concluiu-se no domingo, 

dia 26, com almoço festivo após a celebração religiosa. Foi um dia lindo, 

quente, luminoso, com intensa participação de público que esgotou e 

ultrapassou o número de convites colocados à venda.  

 O almoço foi muito bom, as equipes executavam suas tarefas e confraternizavam: o resultado foi 

uma comida muito boa na qual cozinheiros, saladeiros e churrasqueiros mostraram seu valor. 

 O Resultado financeiro deixou Irmã Noêmia feliz, mas destacamos o resultado humano. Queremos 

dizer que o resultado financeiro muito deveu à dedicação, à colaboração decisiva de vários casais que, 

convidados a trabalhar, não só trabalharam como também contribuíram materialmente das mais diversas 

formas. E o que é muito auspicioso: talvez estejamos ganhando novos Cooperadores. Convite foi feito. 

Agradecemos e pedimos a Deus que distribua muitas bênçãos, que os ilumine e que venham caminhar 

conosco. Amém. 

 

Grupo Água Viva, Porto Alegre - RS 
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UMA SEMANA DE OUTUBRO 

 

Mês de outubro é um mês muito especial para nós Guanellianos, é o mês em 

que comemoramos a santificação do nosso fundador São Luís Guanella. A semana do 

dia 23 até o dia 26/10/2014 que para muitos foi apenas mais uma semana de 

outubro, para mim, foi muito especial, de muita alegria e reflexão. Aqui em São Paulo 

tivemos o Tríduo que nos enriqueceu muito com os conhecimentos adquiridos através 

das falas dos padres e das irmãs presentes.  

 Foi maravilhoso, podermos confraternizar juntos esses dias! A alegria maior foi 

dia 24 com a renovação da Promessa. Foi com muita emoção que vi os cooperadores 

reafirmarem seus votos na presença de todos, que ali estiveram presentes, e puderam 

ser testemunhas deste momento tão especial. Estou me preparando para fazer a 

minha promessa e já imagino quão grande emoção tomará conta do meu coração 

nesse dia. Ser Guanelliano é atender a um chamado que muitas vezes fingimos não 

ver e nem sentir por achar que ainda não estamos preparados para assumir esta 

condição de amar o próximo como a nós mesmos. Chega um momento em que o chamado soa tão alto 

aos nossos ouvidos e em nossas vidas que é impossível não atendê-lo, e para mim, esta semana de 

outubro veio como um bálsamo aquietar as minhas dúvidas para que, assim que possível, eu dê uma 

resposta a esse chamado de amor. 

 Não posso deixar de mencionar que dia 26 encerramos com chave de ouro com a missa de 

abertura do centenário da passagem de São Luís Guanella, dia esse, em que fomos agraciados pela 

emocionante Promessa do nosso querido Ademar, que se tornou cooperador. E, como sinal de família, 

juntos partilhamos um delicioso almoço de domingo no Recanto Nossa Senhora de Lourdes, oferecido 

pelos Padres Servos da Caridade. 

 A vida nos traz momentos maravilhosos, e entre eles, me trouxe a grande alegria de fazer parte da 

minha segunda família que é a Guanelliana.  

“Em tudo e com todos o amor”  

 

Maria Nilda Freire Pessoa Búzio 

Aspirante do Grupo Irmã Clara 

São Paulo - SP 

 

 

RETIRO DOS COOPERADORES DE CARAZINHO 

 

Com a participação de nossa Delegada Provincial, Irmã Noemia Valgoi, como Dirigente, 

realizamos em Carazinho, no dia 23 de novembro que passou, o retiro anual dos Cooperadores, 
com o tema “Guanella e a Promoção Humana”. As colocações foram simples e de bom 

entendimento, tornando fácil a assimilação do conteúdo, uma vez que também foram 
exemplificadas com a vida e obra de nosso Fundador. 
 O tempo deixado para reflexão individual permitiu aprofundar o tema, enriquecido pela 

partilha, que foi bem participada, trazendo clareza no ser e agir de um Cooperador Guanelliano, 
o qual, deve fazer a diferença no meio em que está inserido. 

 O dia encerrou-se com um momento de Adoração e a 
Celebração Eucarística, o que proporcionou uma maior 
espiritualidade ao retiro e trouxe muita alegria e paz. 

 Os grupos Filhos de Nossa Senhora do Trabalho e 
Chama da Caridade desejam, a todos os nossos coirmãos da 

Família Guanelliana, que o Deus Menino que está por chegar 
no Natal derrame, sobre todos, muitas Bênçãos e Graças. 

Que as alegrias vivenciadas neste dia sejam uma 

constante no Ano Novo que se aproxima e que haja 
felicidade e realizações. 

 
FELIZ NATAL E UM BOM ANO NOVO! 

 

Maria Regina Otto Lopes e Idelma Míssio dos Santos 

Cooperadoras do  Grupo Chama da Caridade 

Carazinho - RS 
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PATRONATO SANTO ANTÔNIO SEDIA A XVIII ASSEMBLEIA DE COOPERADORES 

GUANELLIANOS – PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 

 

Os Cooperadores Guanellianos, 

como integrantes da Família Guanelliana, 

formada pelos Padres e Irmãos Servos da 

Caridade, Irmãs Filhas de Santa Maria da 

Providência e Cooperadores Guanellianos, 

leigos que abraçam o seu Carisma, se 

reúnem neste final de semana, para sua 

Assembleia anual. 

 Os grupos de Carazinho, Chama da 

Caridade e Nossa Senhora do Trabalho 

recebem integrantes de sua Associação 

pertencentes à Província Nossa Senhora 

Trabalho, advindos do Paraná e várias localidades do Rio Grande do Sul. Serão cerca de 150 participantes 

que aqui estarão. A Assembleia que ocorre anualmente, tem por objetivo congregar os Cooperadores e 

membros das duas congregações que acompanham os grupos para juntos aprofundar o Carisma e Vida de 

São Luís Guanella, bem como documentos da Igreja.  

 Nesta Assembleia o tema a ser aprofundado é a Encíclica do Papa Francisco “A Alegria do 

Evangelho” e os grupos de nossa cidade escolheram como Lema “Com Jesus Cristo renasce sem cessar a 

alegria.” 

 Transcorrendo o ano em que no mundo inteiro a Família Guanelliana comemorará os 100 anos da 

partida do Padre Guanella para o Pai, e cujos festejos, para o Brasil, serão lançados nesta Assembleia, 

nós, de Carazinho sentimo-nos felizes e animados, por sediar este evento.  

Na expectativa de que tudo transcorra conforme o programado para estes três dias de reencontro, 

amizade, formação e alegria, rogamos ao nosso Santo Fundador que interceda junto ao Pai Providente 

para que nossos visitantes façam uma boa viagem, abençoe os apoiadores, fortaleça os organizadores e 

aqueles que estão trabalhando, congregando a todos na alegria de servir e amar. 

 

Maria Regina Otto Lopes e Idelma Míssio dos Santos 

Cooperadoras do  Grupo Chama da Caridade 

Carazinho - RS 

 

 

ALEGRIA DE SERVIR E PARTICIPAR 

DA ASSEMBLEIA DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 

 

Nos dias 10, 11, 12 do mês de outubro foi realizado em 

nossa cidade, Carazinho - RS, a XVIII Assembleia dos 
Cooperadores Guanellianos da Província Nossa Senhora 
do Trabalho, que tinha como tema: A alegria do 

Evangelho. Os grupos Filhos de Nossa Senhora do 
Trabalho e Chama da Caridade uniram-se com imenso 
prazer para preparar esse belo encontro. Nós, 

integrantes do grupo Filhos de Nossa Senhora do 
Trabalho, ficamos gratificados mesmo sendo apenas 
aspirantes, por ter todo esse envolvimento com o 

encontro. As palestras, reflexões e também a 
convivência com os demais grupos nos proporcionaram 
aprendizado e sabedoria que são levados para a vida. 

Ouvir a Palavra de Deus associada aos ensinamentos 
de nosso Fundador, São Luís Guanella, com certeza habilita-nos cada vez mais a viver o seu carisma, 
praticando o bem a serviço do próximo. 
 

Paulo Cézar Zanon 

Aspirante do Grupo Filhos de Nossa Senhora do Trabalho 

Carazinho - RS 
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FAMÍLIA GUANELLIANA VIVENDO A “ALEGRIA DO EVANGELHO” 

 

O Grupo de Cooperadores São José de Curitiba, teve a alegria de 

participar da XVI Assembleia da Província Nossa Senhora do Trabalho 

em Carazinho, nos dias 10 a 12 de Outubro de 2014, cujo tema central 

“A Alegria do Evangelho”, foi muito bem conduzido pela Irmã Maria Eni.  

 Todos os anos nosso grupo espera por esta data tão importante 

do Calendário Guanelliano, com muita expectativa e alegria; 

oportunidade em que nos encontramos como família com os outros 

participantes, Cooperadores, Padres, Irmãos, Irmãs, num ambiente 

fraterno e acolhedor, que proporciona uma agradável sensação de 

pertença ao mesmo tempo em que nos enriquece espiritualmente e nos 

direciona para a ação com novo entusiasmo no retorno a nossas 

atividades, cientes de nossas responsabilidades para com nossos 

irmãos, no anúncio do Evangelho e nas mais diversas dificuldades.  

 Tivemos a graça de irmos com quatro de nossos cinco membros, Regina Elisabeth, Begail, Antonia 

e Aglaci, todas acima de sessenta anos de idade. Fomos de ônibus comum, pela Reunidas, e, como tal, 

tivemos que nos sujeitar aos horários que a empresa oferecia, que eram: saída as 20 horas na quinta-

feira com chegada às 6 da manhã, ou, saída à 1 hora da 

manhã, de sexta-feira, e chegada às 10 horas do mesmo 

dia. Com certeza, de qualquer forma, a chegada prevista 

era muito antes do horário marcado para o início da 

Assembleia. Confiantes em que estávamos indo para um 

encontro de Família, escolhemos o horário mais 

conveniente para nossas famílias nos levarem à rodoviária 

que foi o das 20 horas de quinta-feira. Informamos os 

organizadores do evento por e-mail e pegamos o telefone 

do Padre Odair, para qualquer eventualidade. Pouco antes 

de chegarmos, passamos uma mensagem para o Padre 

Odair e ele prontamente nos respondeu avisando para 

esperarmos na Rodoviária, pois estavam em oração e iam 

demorar um pouco. Ao chegarmos, logo o Irmão Marin, 

com muita alegria, veio nos buscar e Padre Odair nos 

esperava com um delicioso café da manhã, o qual tomamos juntamente com a comunidade local e 

Vitalino e esposa, que já se encontravam lá. Logo  chegaram os Cooperadores responsáveis pela 

Assembleia e com alegria arrumaram um quarto para 

nós lá mesmo, no patronato, pois, por chegarmos fora 

do horário, a casa onde iríamos ficar só abriria mais 

tarde. Ficamos na sala de música, onde colocaram 

quatro camas e pudemos ficar juntas, muito bem 

instaladas. Assim, desde nossa chegada, pudemos sentir 

a habitual e carinhosa acolhida tão peculiar da Família 

Guanelliana. 

 No decorrer da tarde, mais pessoas foram 

chegando, carros, vãs e ônibus fretados, trazendo muitos 

rostos conhecidos, estampados de alegria, alegria do 

reencontro com amigos, com irmãos, ansiosos por 

descobrir as maravilhas que nos foram preparadas com 

tanto carinho pelos grupos responsáveis pelas orações 

da manhã, pelas Celebrações Eucarísticas, pelas 

palestras, pelo horário de reflexão, pela apresentação cultural, pelas refeições. Não faltou nada, tudo foi 

maravilhoso e deixou um gostinho de quero mais.  Ao Padre Odair, ao Irmão Marin e demais membros da 

comunidade, e ao Grupo de Cooperadores de Carazinho nossa profunda gratidão pela carinhosa acolhida, 

e a toda equipe organizadora os nossos mais sinceros parabéns e não menos gratidão por tudo que nos 

proporcionaram. 

 Desde nossa chegada e na alegria do reencontro pudemos refletir e vivenciar o “Evangelho da 

Alegria” na Família e no Carisma Guanelliano”. 

 Durante a Assembleia, alguém falou em realizar esta Assembleia somente a cada dois anos, pensei 

comigo “É Muito Tempo”, não aguentaremos tanta saudade! 

Regina Elizabeth Pereira Zantedeschi 

Cooperadora do Grupo São José  -   Curitiba - PR  
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I ENCONTRO DE ANIMAÇÃO GUANELLIANA – NORDESTE 

Salgueiro - PE – 18 e 19 de Outubro de 2014 

 

GUANELLA, presença da caridade no nordeste e no coração do 

sertão pernambucano. Um encontro da família guanelliana, no qual se 

partilharam as esperanças e as obras de caridade vividas e partilhadas 

neste chão. 

 Foi uma grande aventura para nós do Grupo Divino Mestre, de 

Itapipoca, e o grupo Catarina Guanella, de Amontada. Somamos 25 

pessoas e no amanhecer do dia 17 de outubro saímos em Romaria até 

Juazeiro do Norte, “casa do Padre Cícero” para recebermos suas bênçãos. 

Visitamos o Horto - monumento de Padre Cícero e lá se encontra a história 

contada por pessoas, objetos de promessas, fotos de milagres e graças 

alcançadas. A viagem foi de oração, reflexão, partilha e muita alegria, 

fomos honrados com a companhia do presidente Paulo Sivieri e da 

secretaria Irene, ambos do Conselho Nacional.  

Após cumprirmos com nossa obrigação de fé, seguimos rumo ao 

nosso objetivo maior que foi participarmos do Primeiro Encontro de 

Animação Guanelliana do Nordeste, em Salgueiro - Pernambuco: 18 - 

19/10/14. O Tema do encontro: “Caminhando com São Luís Guanella”. A chegada em Salgueiro foi uma 

festa, os cooperadores e aspirantes nos esperavam com muita alegria e disposição, nos conduziram às 

famílias que nos hospedaram carinhosamente.  

 Na obra que nos acolheu - PROAC - pulsava o coração guanelliano, onde todos nos sentimos 

irmãos e membros de uma mesma família em que reina o amor e a caridade. Foram 

momentos importantes para a nossa caminhada, 

despertaram a vontade de seguirmos em frente com 

maior fervor e dedicação. 

 As colocações feitas nos proporcionaram 

conhecimento, sabedoria, deixando-nos mais convictos  

de que devemos trabalhar com todo o coração para que o 

Reino da caridade aconteça. Paulo Sivieri nos apresentou 

a vida e vivência do Padre Luís Guanella. Irene Neves 

Sivieri apresentou o Estatuto da Associação  Cooperadores 

Guanellianos, explicou detalhadamente, facilitando o 

entendimento do mesmo e esclarecendo a questão 

vocacional do cooperador. Os trabalhos em grupo foram 

momentos de partilha e conhecimento da missão de cada 

realidade. A socialização das atividades que cada grupo 

realiza foi muito significativo, entusiasmando para 

crescermos ainda mais em nossa espiritualidade e missão guanelliana. Os momentos de orações, 

Celebrações Eucarísticas refletiram nossa espiritualidade, 

alguns com muita criatividade nos ajudaram a rezar e 

sentir o amor misericordioso do Pai.  

 O Presidente da Província Nossa Senhora da 

Providência,  Francisco das Chagas Teixeira fez um 

importante questionamento: O que nos conduziu para 

sermos seguidores de São Luís Guanella? Esta pergunta e 

outras colocações incisivas da Srª Irene nos levaram a 

repensar nossa proposta de vida pessoal e 

grupal. Acreditamos que foi um encontro de aquecimento 

carismático e de decisão vocacional.  

 Somos gratos por este tão sonhado encontro e 

agradecemos, primeiramente, a Deus e a todos os 

organizadores, rogamos as bênçãos de Deus para cada um 

e esperamos que este seja o primeiro de tantos outros que 

virão aqui em nossa Região.  

Marylande Alves de Mendonça 

Cooperadora do Grupo Divino Mestre de Iapipoca e 

Ir. Sonia Maria Southier, FSMP 

Itapipoca - CE 

  



 

Centelha da Caridade - Ano XII – Nº 48 – Dezembro 2014                                                                              Pg. 8  

I ENCONTRO DE ANIMAÇÃO GUANELLIANA – NORDESTE 

Salgueiro - PE – 18 e 19 de Outubro de 2014 

 

A presença dos guanellianos no nordeste brasileiro vem de muito tempo. Servos da Caridade e 
Filhas de Santa Maria da Providência têm motivado o povo e vivenciado com eles o verdadeiro 

evangelho de Jesus Cristo.  
 Há alguns anos que os leigos convivem com o carisma de São Luís Guanella e alguns 
cooperadores já participaram de vários eventos da ACG. Mas, somente neste ano, foi realizado um 

Encontro de motivação guanelliana para leigos. O Encontro aconteceu em Salgueiro e contou com 
participantes de Amontada, Cedro, Itapipoca, Missão Velha, Salgueiro e Serrita. Presentes 
Cooperadores Guanellianos, integrantes do MLG, Irmãs e padres, todos irmanados na vivência e 

partilha de momento tão significativo, acolheram os integrantes do Conselho Nacional e do Conselho 
Provincial Nossa Senhora da Providência como irmãos. 
 Houve momentos de oração, de formação, de partilha de vida e de trabalho em favor dos 

necessitados. O Encontro foi realizado no PROAC e fomos presenteados com apresentações da 
Orquestra da instituição. Foi emocionante ver aqueles meninos e meninas expressarem sua alegria 

em notas musicais sob a batuta do jovem maestro que dedica seu tempo e seus dons a serviço dos 
jovens da comunidade local.  
 No domingo foi realizada a celebração de encerramento do Encontro, presidida por padre 

Mauro Vogt, provincial dos Servos da Caridade; concelebrada por padre Ciro Attanasio,do Conselho 
Geraldo dos Servos da Caridade, padre Lourival, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, por padre Remigio e padre Tiago. Seis cooperadores renovaram seu compromisso 

vocacional e sete emitiram a Promessa: Manoel José 
de Souza, João Arlindo Barros, Maria das Graças 
Sobreira de Souza, Maria Edneuza de Meneses 

Cavalcanti, Amélia Maria Angelim Figueirôa, Maria 
Bezerra dos Santos, Roselita Menezes de Lima; 
Salgueiro tem, agora, treze Cooperadores Guanellianos. 

Os participantes das demais localidades 
comprometeram-se a formar grupos de Cooperadores, 
exceto Serrita. 

 A certeza de que serão realizados novos 
encontros ficou e o próximo será em 2017. Ficou 
também a garantia da proteção de São Luís Guanella e 

de Nossa Senhora da Providência e o acompanhamento 
de padres, irmãs e cooperadores para que a caminhada 

do nordeste seja repleta de serenidade, aprofundamento e o desejo de, cada vez mais, servir ao 

Senhor na pessoa de nossos irmãos, os menores da sociedade como nosso Fundador viveu. 
Irene Neves Sivieri 

Cooperadora do Grupo Mário Tarani 

São Paulo –  SP - Secretária do Conselho Nacional 

 

 

ABERTURA DO ANO CENTENÁRIO DA MORTE DE SÃO LUÍS GUANELLA EM SÃO PAULO 

 
A Paróquia Santa Cruz, no dia 26 de outubro de 

2014, realizou missa festiva de abertura do Ano do 
Centenário do nascimento ao céu de São Luís Guanella. 

O celebrante foi o padre Elisandro Iserhard da Silva e o 
concelebrante o padre Selso Eugen Feldkircher. Esteve 

presente toda a Família Guanelliana de São Paulo. 
Após a missa todos se dirigiram ao Recanto Nossa 

Senhora de Lourdes para um churrasco de 

confraternização. Não faltou animação.  
A redação 
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COOPERADORES NO ENCONTRO MACRORREGIONAL DAS ASSOCIAÇÕES NASCIDAS DOS 

CARISMAS DAS CONGREGAÇÕES RELIGIOSAS 

 

A Associação Cooperadores Guanellianos (ACG) fez parte da comissão organizadora do Encontro 

Macrorregional das Associações Nascidas dos Carismas das Congregações Religiosas, realizado pela 

Comissão do Laicato da CNBB. 

 O encontro aconteceu nos dias 14, 

15 e 16 de novembro de 2014,  em 

Mairiporã, cidade próxima a São Paulo, 

reunindo irmãos, irmãs, leigos e leigas de 

várias Congregações. A ACG esteve 

representada pelos Srs. Paulo Sivieri, 

Presidente do Conselho Nacional; Régis 

Fernando Azevedo da Silva e Gerson de 

Oliveira, ambos do Conselho da Província 

Nossa Senhora da Providência. 

O Estudo nº 107, “Cristãos leigos 

e leigas na Igreja e na sociedade”, da 

CNBB, foi objeto de reflexão. 

Assessorados pelo Sr. Geraldo Aguiar, da 

comissão de leigos da CNBB, os 

participantes, mesmo diante de um tema muito amplo, puderam discutir sobre o papel do leigo como 

sujeito na sociedade e na Igreja e seus desafios diante de um mundo regido pelo consumo e 

individualismo. 

 A ACG organizou o recebimento e pagamento das inscrições e o transporte dos participantes até o 

local do encontro, o que foi realizado por alguns membros dos grupos da paróquia Santa Cruz.  

 

Régis Fernando Azevedo da Silva  

Cooperador do Grupo Expressão Solidária 

 São Paulo – SP  e membro do CPNSP 

  

 

 

CONHECENDO O ESTATUTO 
  

 

Seguem abaixo dois itens do Estatuto da ACG contidos no capítulo que trata 

da Identidade do Cooperador. Queremos salientar que os membros da ACG têm o 

desejo de viver como irmãos, ajudam-se uns aos outros a rezarem, a 

testemunharem o amor caritativo de Jesus Cristo. Quanto à Promessa notamos que 

muitos aspirantes se sentem inseguros, titubeiam e, muitas vezes, demoram para 

emiti-la. Vejamos: se um membro faz sua caminhada de formação inicial de três 

anos, estudando a pessoa do padre Guanella, o Estatuto e os Sacramentos, não 

nos parece difícil a sua opção por efetivar-se como membro da ACG e dar uma 

resposta à vocação à qual está sendo chamado que é “colocar a nossa vida a 

serviço de Deus e dos irmãos necessitados” (EACG)  

 

“3. Reunidos em Associação 

Vivemos esta nossa vocação em forma associada, manifestando desta forma o nosso desejo de vivermos 

como irmãos a graça que o Senhor nos fez, ajudando-nos a sermos fiéis com o exemplo, a oração e a 

sustentação recíproca. 

Juntos formamos a Associação Cooperadores Guanellianos. 

Esta tem um seu Estatuto, que aceitamos como caminho, e que nos indica concretamente o modo de 

responder ao chamado do Senhor. 

 

4. Com promessa pública 

Tornamo-nos membros efetivos da Associação mediante a promessa pessoal e pública. 

Ela é nossa resposta ao Senhor e exprime a decisão de viver com alegria e entusiasmo a nossa vida a 

serviço de Deus e dos irmãos necessitado. 

 

A redação 
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DATA EVENTO LOCAL

26/01 a 01/02
Retiro da Família Guanelliana

Pregador – Frei Lucas Elias
Canela - RS

7/mar Visita do Presidente da Província aos grupos de Curitiba e Piraquara Piraquara - PR

20/mar Visita do Presidente da Província aos grupos de Porto Alegre Porto Alegre - RS

21/mar Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho Porto Alegre - RS

21/mar Visita do Presidente da Província ao grupo de Capão da Canoa Capão da Canoa - RS

25 e 26/04 Reunião dos Cinco Conselhos São Paulo - SP

22/mai Visita do Presidente da Província ao grupo de Planalto Planalto - RS

23 e 24/05
Retiro Carazinho, Santa Maria e Planalto

Pregador Pe. Tiago Boufleur – SdC 
Carazinho - RS

23/mai Visita do Presidente da Província aos grupos de Carazinho Carazinho - RS

26/mai Dia Nacional do Movimento Laical Guanelliano Comunidades locais

30 e 31/05
Retiro Canela, Porto Alegre e Capão da Canoa

Pregador Pe. Tiago Boufleur – SdC
Porto Alegre - RS

13 e 14/06
Retiro Santa Terezinha, Curitiba e Piraquara

Pregadora Ir. Noemia Valgoi – FSMP 
Santa Terezinha de Itaipu - PR

13/jun Visita do Presidente da Província aos grupos de Santa Terezinha de Itaipu Santa Terezinha de Itaipu - PR

17/jul Visita do Presidente da Província ao grupo de Canela Canela - RS

18 e 19/07
Formação Presidentes e Conselheiros Espirituais - Pregador Licério José 

Colling
Porto Alegre - RS

18/jul Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho Porto Alegre - RS

28, 29 e 30/08 XIX Assembleia Província Nossa Senhora do Trabalho Canela - RS

29/ago Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho Canela - RS

26/set Visita do Presidente da Província aos grupos de Santa Maria Santa Maria - RS

24/out
Dia Nacional da Família Guanelliana

Dia Nacional do Movimento Laical Guanelliano
Comunidades Locais

5/dez Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho Porto Alegre - RS

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES GUANELLIANAS 2015
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DATA EVENTO LOCAL

7/fev Abertura do Ano Brasília

7/fev Abertura do Ano Rio de Janeiro

7/fev Abertura do Ano São Paulo

28/fev e 01/mar Retiro de Cooperadores São Paulo

7/mar Reunião do CPNSP Rio de Janeiro - CENSA Anchieta

7/mar Encontro com os grupos do RJ Rio de Janeiro - CENSA Anchieta

28/mar Encontro com os grupos de BSB Brasília

11/abr Megaevento São Paulo

25 e 26/abr Reunião dos Cinco Conselhos São Paulo

16/mai Retiro de Cooperadores Brasília

23/mai Retiro de Cooperadores Rio de Janeiro 

23/mai Romaria Brasília

26/mai Dia Nacional do MLG SP/RJ/BSB

30/mai Romaria São Paulo

27/jun Reunião do CPNSP São Paulo – Santa Cruz

27/jun Encontro com os grupos de SP São Paulo

5/jul Retiro Local São Paulo

25/jul Retiro Local Rio de Janeiro

25/jul Retiro Local Brasília

15 e 16/ago Assembleia Guanelliana Brasília

a definir Encontro com os grupos do Nordeste Nordeste

26/set Reunião do CPNSP São Paulo – Sagrado Coração

19 a 24/out Semana Guanelliana e renovação de Promessas SP/RJ/BSB

07 e 08/nov Reunião do CPNSP São Paulo – Santa Cruz

5/dez Encerramento do Ano São Paulo

5/dez Encerramento do Ano Rio de Janeiro

19/dez Encerramento do Ano Brasília

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES GUANELLIANAS 2015
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