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Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 
 
Caríssimos cooperadores e aspirantes, 

 

Não há como contestar: para que haja vida nova a semente deve ser lançada na 

terra, morrer para dar flores e frutos. Em nossa prática cristã a Igreja nos convida a 

viver a Quaresma como se fôssemos sementes lançadas em uma terra que garante o 

“apodrecimento”, a “morte” e o desfrute de uma nova realidade, uma nova alegria, um 

novo tempo. A oração, o jejum e esmola são os pontos concretos que devemos praticar 

sempre e, neste tempo, com mais empenho, com mais interesse, com mais vigor. É cla-

ro que todo esse esforço deve ser em vista da celebração da Páscoa do Senhor Jesus, 

que veio ao mundo em missão de salvar o homem afastado de Deus. A nossa participação ativa nas cele-

brações do Tríduo Pascal faz-nos meditar sobre o amor de Deus por nós e, por mais que estudemos, que 

pensemos, que reflitamos e tentemos, não conseguimos entrar nesse mistério da vida, paixão e morte de 

Jesus – é uma imensidão de amor – amor misericordioso, que Deus tem pelo homem e que vamos enten-

der só  quando O virmos face a face. 
Paulo Sivieri 

Presidente do Conselho Nacional da ACG 

 

PEREGRINAÇÃO LUGARES GUANELLIANOS - ITÁLIA - 2015 

 

A experiência de uma peregrinação a lugares santos e de interesses é indescritível e gera senti-

mentos muito fortes. Foi o que aconteceu com o Cooperador Suelcir Stieven e sua esposa Wilma, de Pla-

nalto, ao visitarem os lugares sagrados de Jerusalém. “Tivemos, eu e minha esposa, uma experiência in-

crível. Pois conhecer a Terra Santa, onde Jesus nasceu, viveu e morreu, é muito emocionante. (...) Pisar 

onde Jesus pisou foi muito forte.” Suelcir afirma que “nossa experiência foi extraordinária, estou realizado 

espiritualmente e grato a Deus...” 

Você também pode viver momentos fortes como estes vividos pelo cooperador de Planalto, você 

pode fazer a experiência de passar por lugares “sagrados” onde Luís Guanella viveu, cresceu, tornou-se 

padre Servo da Caridade e criou obras para os mais necessitados: Frascicio, Gualdera, Como, Milão, Ro-

ma... 

Venha participar da Peregrinação guanelliana neste ano do centenário do nascimento de nosso 

Fundador no céu! Inscreva-se e aproveite a oportunidade de sentir a energia e a emoção de passar pelos 

lugares em que viveu São Luís Guanella. 

 

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.  

mailto:coop.guanellianos@zipmail.com.br
mailto:silvia@sagazdigital.com.br
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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 

 

 
 

RETIRO DOS COOPERADORES GUANELLIANOS EM SÃO PAULO 

  

Os Cooperadores guanellianos de São Paulo, atendendo à 

indicação do Estatuto de um retiro anual, fizeram-se presentes 

no dia 27 de fevereiro, na Abadia Santa Maria, das irmãs benedi-

tinas, no Jaçanã, em São Paulo.  

O dia começou com a missa da qual participaram também 

as irmãs em clausura daquela casa. 

A irmã Maria Jenny apresentou o tema “Eucaristia, sol que 

ilumina e aquece” e conduziu os participantes na reflexão e na 

oração. Através de textos bíblicos percebemos que Jesus na Eu-

caristia é a nova aliança de Deus com seu povo, é o sacramento 

do amor e a luz que ilumina nossos dias, é o pão que desce do 

céu e dá a vida a quem a procura. 

Em nossa reflexão, a partir de um texto de padre Alfonso 

Crippa, estavam presentes as palavras de São Luís Guanella que 

apresentavam o valor que atribuía a este grande mistério: “Eucaristia é o sol da terra, a vida do mundo, o 

verdadeiro paraíso na terra para todos os cristãos...” Para nosso Fundador “o amor à Eucaristia lhe preen-

chia o coração e o tornava apóstolo deste sacramento. Primeiro alimento da piedade eucarística de Pe. 

Guanella era a Santa Missa, que constituía o centro da jornada e sempre meditando qual abelha laboriosa 

que penetra na corola da flor para sugar o gostoso néctar e transformá-lo, no próprio estômago, em mel 

gostoso de piedade e devoção.” 

Foi realmente um momento que nos fez interiorizar, a partir da reflexão e da meditação, o valor 

que devemos dar à Eucaristia, seguindo os passos de padre Guanella. O resultado foi esta oração:  a cada 

dia; sol que ilumina meus passos e me aquece; memorial da presença divina em minha vida; esperança 

de que Deus me acolhe, apesar de todas as minhas imperfeições. Amém. 

 

 

CASA DE ACOLHIDA E DISCERNIMENTO 

 

O Grupo Guanella em Ação – SP tem, entre outras atividades, o 

apoio à Casa de Acolhida e Discernimento que funciona anexa ao Recan-

to Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo. A Casa recebe os jovens 

que querem conhecer o carisma guanelliano e que foram convidados 

pelos padres animadores vocacionais. 

Neste ano chegaram sete rapa-

zes. Para marcar o início das atividades, 

os padres, como em todos os anos, ce-

lebraram missa de abertura e lá esta-

vam os membros do grupo Guanella em 

Ação para acolhê-los e, com eles e os demais convidados (Comunidade 

Santa Rosa, Amigos, Colaboradores, Aspirantes e Cooperadores), sabo-

rearem salgados, doces e refrigerantes que nunca faltam nessas ocasi-

ões. 

Que Deus ilumine esses moços para que avancem na caminhada 

vocacional e se tornem bons padres para a Messe do Senhor. 

 

mailto:anselmo.machado@aveturismo.com.br
http://facebook.com/amacjr
http://www.aveturismo.com.br/
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COM O LHAR NO CENTENÁRIO 

 

No último dia 7 de março do corrente ano, 

o Conselho da Província N. S. da Providência, rea-

lizou sua primeira reunião do ano de 2015, no 

bairro de Anchieta, no Rio de Janeiro. O Conselho 

se reuniu em uma das salas da escola da Congre-

gação das irmãs Filhas de Santa Maria Providên-

cia. Sentimos a ausência dos delegados das duas 

Congregações. 

Foi uma reunião proveitosa na qual foram 

discutidos assuntos importantes contidos na pau-

ta. Discutiram-se os itens que serão levados para 

a reunião dos 05 conselhos deste ano, a qual será 

realizada em São Paulo. E dentre outros itens im-

portantes, o Conselho  discutiu e deliberou sobre 

as ações que serão realizadas neste ano centená-

rio de morte do nosso fundador São Luis Guanella. 

Nunca é demais informar, que este ano-centenário é importante e muito peculiar para todos nós,  

aspirantes e cooperadores guanellianos. No âmbito do Conselho da Província, temos o propósito de reali-

zar algumas ações concretas que objetivam divulgar em nossas casas e paróquias guanellianas o nome do 

nosso Santo fundador.   

Mas, quanto à denominação do título deste artigo: o Conselho da Província N. S. da Providência 

com o olhar no ano centenário, quero dizer que o Conselho da Província, por seus conselheiros e conse-

lheiras, tem a exata dimensão do nosso compromisso enquanto Conselho. Somos um colegiado e como tal 

recai sobre todos nós uma responsabilidade direta sobre tudo o que analisamos, discutimos e delibera-

mos. 

A Associação Cooperadores Guanellianos existe e atua porque os grupos que a compõem existem e 

atuam. Neste sentido é extremamente importante o encontro do Conselho com os grupos locais. É nesta 

oportunidade que, livremente cada grupo tem a oportunidade de informar sobre a funcionalidade do gru-

po, levantar as dificuldades e a forma como tentam resolver seus problemas internos.  

Neste ano centenário, o Conselho da Província se propõe a atuar bem mais próximo dos grupos,  

acompanhando e orientando os conselhos locais no sentido de criar formas inovadoras que resultem em 

eficácia das ações de cada grupo nas suas localidades.  

Nesta primeira reunião do ano não contamos com a presença do grupo de Itaguaí-RJ. Participaram 

da reunião com os membros do Conselho apenas os  grupos de Anchieta e o encontro foi muito proveito-

so. O Conselho, seguindo uma metodologia simples, 

mas objetiva, enriquece as reuniões com informações 

extraídas do Estatuto, que é a Constituição do Coopera-

dor Guanelliano.  Externo aos grupos de Aspirantes e 

Cooperadores de Anchieta os parabéns pelo compareci-

mento a esse encontro. 

A peregrinação continua, no próximo dia 28 de 

março, o Conselho representado por seu Presidente, a 

Cooperadora Helena dos Anjos e o nosso novo Delegado 

da Congregação,  Pe. Antônio Viana, estará em Brasília- 

Distrito Federal, promovendo reunião com os grupos locais. E assim continuarão em todo o decorrer deste 

ano as reuniões do Conselho e os encontros com os demais grupos. 

O olhar do Conselho para este ano centenário é também na perspectiva de tornar marcante todas 

as nossas reuniões e proporcionar, aos grupos, oportunidade de crescimento de seus membros, tanto do 

ponto de vista da melhoria da consciência do carisma guanelliano, como do fortalecimento da espirituali-

dade cristã de cada aspirante e de cada cooperador e aspirante. 

 

Francisco das Chagas Teixeira 

Cooperador do Grupo Aurélio Bacciarini 

Presidente da Província Nossa Senhora da Providência. 
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NEWS 

 
O Conselho da Província Nossa Senhora do Trabalho 
reuniu-se em março e, entre outros assuntos, reviu o 

local da Assembleia para este ano e definiu sugestões 
de pauta para reunião dos cinco Conselhos. 
 
Os grupos de aspirantes e cooperadores de São Paulo 

estarão muito atarefados no dia 11 de abril. Eles reali-
zarão o chamado “Mega Evento” (Noite da Pizza). 
 
O padre Ciro Attanasio informou está sendo traduzida 
para o português a nova versão do Estatuto que, como 

está previsto, deverá ser aprovada no encontro inter-
nacional em novembro/2015. 

 
O Conselho da Província Nossa Senhora da Providência 
definiu as tarefas que cada grupo deverá realizar na 
Assembleia deste ano e as sugestões de pauta para 

reunião dos cinco Conselhos. 
 
No último fim de semana de abril acontecerá a 14ª 
reunião dos Cinco Conselhos da Família Guanelliana. 

 

 

 
 

CONHECENDO O ESTATUTO 
  

 

Os três itens abaixo estão no capítulo segundo do Estatuto da ACG e dão o 

início das características do Estilo Guanelliano. Evidentemente quem ingressa na 

ACG já tem como premissa “passear” pelos caminhos do serviço da caridade e algo 

importante é verificar quais foram as forças que moveram o Fundador a “fazer um 

pouco de bem”. “Típica experiência evangélica”, “certeza de que Deus é Pai” e 

“Cristo, Bom Pastor e Bom Samaritano”, são fortes pontos de apoio que devem 

nortear nossa prática cristã, nossas relações com padres, irmãos, irmãs, aspiran-

tes, cooperadores e, mais ainda, com aqueles aos quais se destinam os serviços de 

caridade que buscamos fazer à imitação do Fundador. 

 

 

“6. Espírito do Fundador 

Guiado pelo Espírito Santo, Dom Guanella viveu e transmitiu aos membros de sua Família um estilo origi-

nal de vida e de ação. 

É uma típica experiência evangélica que caracteriza e dá uma tonalidade concreta à nossa relação com 

Deus, às relações com os irmãos e a nossa presença e ação no mundo. 

 

7. Deus Pai Providente 

Princípio inspirador é a certeza de que Deus é nosso Pai e que, melhor do que qualquer outro pai, conhece 

o nosso coração, segue os nossos passos e com solícito cuidado provê às necessidades de cada um de 

nós, seus filhos. 

Dom Guanella diante do Senhor se sentia como um filho que quer dar tudo ao Bom Pai mas que também 

tudo pode esperar d´Ele. 

 

8. Cristo Bom Pastor e Bom Samaritano 

Em Cristo, Bom Samaritano que cura as nossas feridas e Bom Pastor que dá a vida pelas ovelhas até a 

morte na  

Cruz. Dom Guanella contemplava a suprema revelação do amor de Deus Pai e até que ponto somos filhos 

amados e salvos.” 

 

A redação 
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