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Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 

Caríssimos cooperadores e aspirantes, 

 

O ano 2015 foi riquíssimo em manifestações do carisma da caridade em todo o Brasil. Em primeiro lu-

gar, em razão da comemoração do centenário do nascimento no céu de São Luís Guanella e, depois, pela pere-

grinação das relíquias do santo Fundador. Foram inúmeras as realizações de procissões, tríduos, noites de ora-

ção, novenas, palestras, debates e outras atividades que objetivaram divulgar, promover, expandir o carisma da 

caridade e para louvar, agradecendo a Deus por ter nos dado o seu servo fiel, São Luís Guanella, como sinal do 

seu grande amor por nós. Nossos corações, que se abriram em festa, deverão permanecer abertos para acolher 

os pobres que estão ao nosso redor, ajudando-os a protagonizar a mudança de suas vidas em vista da dignidade 

de filhos de Deus. 

 Desejamos a todos um Feliz Natal. Desejamos também que o ano de 2016 seja próspero para todos os membros da Associa-

ção e seus familiares. Como nos dizia sempre o grande incentivador dos cooperadores guanellianos no Brasil, padre Mário Tarani, 

“Avante! Força! Coragem!”, vamos vencer todas as previsões negativas e, com as prerrogativas de quem busca viver “Em tudo e 

com todos o Amor”, construir um mundo melhor.   

  

Paulo Sivieri 

Presidente do Conselho Nacional da ACG 

 

COOPERADORES GUANELLIANOS NA ITÁLIA 

 

A Associação Guanellianos Cooperadores na Itália atualmente é coordenada por um Conselho Nacional e composta por duas 

províncias: 

A Província "Central e Sul da Itália", é governada por um Conselho Provincial eleito em novembro de 2014, composta por 11 

grupos locais e 3 grupos locais em constituição progressiva, num total de 190 Cooperadores Guanellianos com promessa e 75 coope-

radores aspirante. 

A Província "Norte Itália Suíça", é governada por um Conselho Provincial eleito em dezembro de 2014, composta por 13 grupos 

locais constituídos e 6 grupos locais em constituição progressiva, em um total de 177 Guanellianos cooperadores com promessa e 77 

cooperadores aspirantes. 

Resumindo: Na Itália há um total de 24 grupos locais formados; 9 grupos em formação; 367 Guanellianos Cooperadores com pro-

messa; 152 cooperadores aspirantes. 

 

Ressalta-se que “muitos dos aspirantes a Cooperadores são "operadores" das várias casas guanellianas e também há os jovens 

que vêm do Movimento Juvenil Guanelliano (M2G) com quem se tem uma colaboração sinérgica.  

Deve ser dito, também, que muitos religiosos trabalhando nessas realidades são uma grande ajuda na condução e discernimento dos 

cooperadores aspirantes. 

Os Conselhos Provinciais operam em suas províncias com diversas iniciativas, com tanto empenho e sacrifício, mas também 

com disponibilidade louvável combinando compromissos famíliares e trabalho dos Conselhos, dando prioridade ao conhecimento das 

realidades locais, através de reuniões regionais e ou grupos individuais de Cooperadores. 

Os grupos locais dos Cooperadores, que são o corpo central e vital da Associação, continuam a operar sem interrupção em seus ambi-

entes locais, em conformidade com os superiores ou o superior das casas e comunidades.” 

Informações extraídas do relatório 

 apresentado pelo Sr. Pietro Ozimo, presidente  

do Conselho Nacional dos Cooperadores na Itália. 

 

mailto:coop.guanellianos@zipmail.com.br
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MOVIMENTO LAICAL GUANELLIANO NA ITÁLIA 

 

A idéia de constituir um Movimento 

Laical Guanelliano remonta ao 17º Capítulo 

geral dos Servos da Caridade em julho de 

2000. Em 2000, foi eleito o primeiro Conselho 

Nacional italiano MLG, que permaneceu no 

cargo até 2006. Em 2006 tornou-se presidente 

nacional, confirmado para um segundo manda-

to, eleito em Assembleia Nacional em Roma, 

até o no final de 2013.  
Lembrei-me claramente, falando na recente Confe-

rência Cultural Internacional Guanelliana, “Luigi Guanella 

2015, uma presença que permanece”, realizada em Roma em 

novembro, da finalidade do MLG (expressa no documento 

"Fazer da Caridade o coração do mundo” de 2009): o MLG é 

o lar comum de todas as pessoas de boa vontade que, atraídas 

pela espiritualidade de Dom Guanella, preocupam-se com os 

pobres e querem fazer crescer no mundo, a cultura da solidari-

edade e do amor "(n 6). 

Não é, portanto, um corpo jurídico que se sobrepõe 

aos grupos de leigos guanellianos (colaboradores, antigos 

alunos, associações de voluntárias, grupos de jovens, famílias 

guanellianas etc). O Moviemnto se esforça para apoiar as 

diversas experiências leigas para desenvolver sua identidade e 

estabelecer seu próprio programa e envolver-se em uma visão 

geral, favorecendo a comunicação, a formação e a comunhão 

entre todos os leigos e os grupos de leigos, res-

peitando a identidade e o planejamento, e pro-

move o intercâmbio e a condição de iniciativas 

formativas, culturais e caritativas, recordando, se 

necessário, para torná-los mais eficazes na reali-

zação dos objectivos. Além disso, o MLG pode 

desenvolver uma possibilidade, delegada as 

vários grupos guanellianos, quando considera 

adequado e de comum acordo, representação política e cultu-

ral, sobre temas importantes como a vida, a família, a pobreza, 

a miséria, a paz etc. Pode transmitir ao mundo guanelliano, 

também em colaboração com os grupos guanellianos a partir 

dos Cooperadores, iniciativas culturais. Por exemplo, em 

2014-15, foi proposto um itinerário cultural "Ao encontro do 

humano", com 8 encontros que podem ser encontrados na 

internet, no youtube, e com a recente publicação do livro con-

tendo os atos, que se difundiu de maneira capilar em toda a 

Itália. Sempre como exemplo, para 2015-16 está pronto o 

novo itinerário, "Rumo a um novo humanismo", proposto 

desta vez juntamente com os Cooperadores da Suíça e do 

Norte da Itália e, a ser realizado em Como, em 5 domingos, o 

primeiro em 13 de dezembro de 2015. Figura importante é o 

Organizador Local do MLG, presente em quarenta realidades 

guanellianas, com papéis e funções claramente definidos. 

Como, 6/12/2015. 

Prof. Dott. Vittore Mariani, Presidente MLG Italia 

 

ENCERRAMENTO DO ANO CENTENÁRIO 

 

As Congregações das Filhas de Santa Maria da Providência e dos Servos da Caridade, junta-

mente com a Associação Cooperadores Guanellianos, se uniram em solene missa de Ação de graças 

celebrada dia 24 de outubro de 2015, festa litúrgica de São Luís Guanella, no Santuário Nossa Senhora 

do Trabalho, em Porto Alegre - RS, às 18,30 hs, para o encerramento do ANO CENTENÁRIO da 

morte do nosso Santo Fundador. 

A celebração foi presidida pelo padre Mauro Vogt, superior provincial dos SdC e concelebra-

da pelos padres guanellianos residentes na província. 

 

 

Ao final da Santa Missa, foi apresentada uma revista comemorativa da data, com o título,” CON-

TRA O VENTO, DE MÃOS DADAS COM DEUS”, que é a história em quadrinhos da vida de Dom Gua-

nella, obra da pintora italiana ANTONELLA SARDIELLO. 

 

 

A Redação 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE-RS LEMBRA O CENTENÁRIO DE SÃO LUÍS GUANELLA  

 

No Palácio Aloísio Filho, a Câmara Municipal de Porto Alegre/RS realizou, 

na tarde de terça-feira, 13 de outubro, sessão solene destinada a homenagear a passa-

gem do Centenário de Morte de São Luís Guanella.  

Ao abrir os trabalhos, às 18h, o proponente da solene, o presidente do Legislativo da 

Capital, vereador Mauro Pinheiro (PT), destacou a importância do trabalho desenvolvi-

do pelas Instituições Guanellianas no Rio Grande do Sul, no Brasil e nos outros 22 

países onde atuam, entre os quais Itália, Suíça, Estados Unidos, Argentina, Chile, Co-

lômbia, Paraguai, Espanha, México, Canadá, Índia, África e Israel. 

Mauro Pinheiro lembrou que a sua ligação com os guanellianos vem do ensino 

do filho, na Escola São Luís Guanella, na Capital, onde, segundo ele, aprendeu a admi-

rar a filosofia e o sistema pedagógico inspirado no bem comum que educa as crianças 

levando em conta os princípios da pessoa humana. 

A Redação 

 

  
MMOOVVIIMMEENNTTOO  LLAAIICCAALLEE  GGUUAANNEELLLLIIAANNOO 

 

 

Antonella Sardiello 

CONTRA O VENTO 

de mãos dadas com Deus 
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2016 - RETIRO DA FAMÍLIA GUANELLIANA - 2016 

 

O Retiro da Familia Guanelliana acontecerá nos dias 26 de janeiro a 02 de fevereiro em Canela - RS. 

Os Cooperadores têm 10 vagas, lembrando que será para Cooperadores com Promessa. 

A taxa é de R$ 200,00 (duzentos reais). 

As inscrições deverão ser feitas até o dia 20 de dezembro. 

Caso tenha mais de 10 (dez) interessados, terá preferência quem ainda não participou em outros anos. 

 

Os interessados deverão entrar em contato com Elizete em Porto Alegre. 

 

Fone (051) 33475492 

Email - recepcionista@guanellianos.org.br 

Skipe - recepcionista_servos 

 

EM SALGUEIRO – PE, JUVENTUDE SE REÚNE PARA CELEBRAR O CENTENÁRIO DE SÃO LUÍS GUANELLA 

 

Em comemoração ao Centenário 

de São Luís Guanella, o Grupo Caridade, 

Fé e Vida - Cooperadores Guanellianos e 

Aspirantes realizaram no dia 04 de outu-

bro o Encontro com 98 Jovens, que teve 

como Tema: Juventude, Caridade, Fé e 

Vida. O objetivo foi divulgar o carisma 

guanelliano em meio à juventude e desper-

tar nela o desejo de também viver este 

carisma. O Encontro aconteceu na paró-

quia guanelliana do Santuário de Mãe 

Rainha, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em 

Salgueiro - Paróquia Guanelliana.  

Na programação do Encontro pudemos contar com 

Padre Lourival Taveira, que fez abertura, trazendo uma refle-

xão sobre a condição de amor a si mesmo e ao próximo, cha-

mando a atenção da juventude para o consumismo e a imposi-

ção de padrões de beleza que faz com a pessoa, de forma mais 

específica o jovem, prenda-se a valores fúteis e deixe de valo-

rizar o que ele tem mais belo, que é a vida que Deus lhe deu; e 

com Padre Remi, que trouxe uma 

reflexão sobre o carisma guanellia-

no resgatando sua história de vida , 

como conheceu o carisma e como 

decidiu ser Servo da Caridade. Lan-

çou o convite à juventude para po-

dermos criar na Paróquia o primeiro 

grupo de jovens guanellianos do 

Nordeste. 

No encontro foi trabalhado 

a vida de São Luís Guanella e teve a 

participação ainda da Pastoral da Juventude da Paróquia Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, que conduziu o momento de 

oração; do poeta popular Josenilson do Mestre, que fez um 

resgate da história de São Luís Guanella em literatura de cor-

del, e de todo o Grupo de Cooperadores e Aspirantes, que 

promoveu para juventude uma manhã de fé, oração, formação, 

brincadeiras, canto e animação. Ao final do Encontro tivemos 

18 jovens que se inscreveram para iniciar um grupo de jovens 

guanellianos.  

 

ABRIGO ISRAEL, EM SALGUEIRO – PE, REABRE NO CENTENÁRIO DE SÃO LUÍS GUANELLA 

 

No último dia 06 de outubro, a casa de abrigamento de transeuntes de Salgueiro que foi 

fundada pelos Servos da Caridade e coordenada pelos Cooperadores Guanellianos foi reaberta vol-

tando a oferecer este serviço para aquelas pessoas que passam pelo município e não tem onde hos-

pedar-se. A Casa oferece alimentação, hospedagem por até três dias a estas pessoas e busca, numa 

articulação com os serviços sociais, orientar e encaminhar estas pessoas. 

A Casa é fruto de uma parceria com o Poder Público Municipal e havia sido fechada há 

seis meses por dificuldade no local de funcionamento. Hoje com novo endereço e também uma 

nova equipe de trabalho, a Casa está reaberta com melhores condições de funcionamento e mais 

certeza de que a providência traz na hora certa a solução e o encaminhamento necessário à promoção das pessoas a partir do amor do 

Pai. O importante é não parar enquanto houver pobres a socorrer. 

 

CASA DE ACOLHIDA E DISCERNIMENTO, EM SÃO PAULO 

 

O grupo Guanella em Ação, em São Paulo, realizou, em 27 de no-

vembro, um jantar para os jovens que fizeram discernimento vocacional, 

neste ano de 2015, na Casa de Acolhida e Discernimento. 

 

O jantar aconteceu na casa dos pais do seminarista Eli Marcel, que 

faz teologia na Colômbia. Estiveram presentes os padres Elisandro, Adelmo 

e o irmão Tiago. Foi um momento de muita animação no qual os jovens 

puderam sentir o carinho dos Cooperadores. 

 

A Redação 
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ENCERRAMENTO DO ANO EM SÃO PAULO 

 

No dia 5 de 

dezembro de 2015, 

reuniu-se a Família 

Guanelliana, em São 

Paulo, para o encer-

ramento das ativida-

des de 2015. Presen-

tes Padres, seminaris-

tas da Casa de Dis-

cernimento; Irmãs 

Filhas de Santa Maria 

da Providência; com-

ponentes dos Grupos Caridade e Vida, Expressão Solidária, Fé 

Coragem e Ideal, Guanella em Ação, Mãe da Divina Provi-

dência, Mário Tarani e Santo Antônio. 

O encontro começou com a celebração Eucarística, 

juntamente com a comunidade de Santa Cruz, às dezessete 

horas. A troca do Amigo Secreto e a Confraternização muito 

bem organizados pelo grupo Guanella em Ação, permitiu a 

todos os presentes extravasarem sua alegria pela partilha e 

pelo espírito de família vividos nas diversas atividades do ano 

e na convivência deste momento tão especial, em preparação 

ao Natal de Jesus. 

Ao final foi distribuído o calendário para 2016 e os 

grupos, generosamente, colocaram-se a serviço da Associação, 

assumindo tarefas para colaborar com a Província na prepara-

ção e realização de eventos propostos no calendário. 

Irene Neves Sivieri 

Cooperadora do Grupo Mário Tarani 

São Paulo – SP - Secretária do Conselho Nacional 

 

RELATOS DE UM ROMEIRO – Parte I 

 

 Agrada-me a ideia de compartilhar com vocês, ami-

gos leitores, os momentos inesquecíveis e talvez irrepetíveis 

experimentados quando da participação nos recentes eventos 

na Itália, no período de 08 a 12 de novembro próximo passa-

do. Oportuno e necessário expressar o meu agradecimento 

pelo convite do Padre Mau-

ro Vogt, Provincial dos 

Servos da Caridade, bem 

como agradecer a compa-

nhia dos colegas Coopera-

dores Paulo e Irene (São 

Paulo) e Francisco Teixeira 

(Brasília). Aos valorosos 

companheiros de viagem - 

aos quais não canso de 

repetir a estima fraterna - 

minha gratidão pelo exce-

lente convívio. 

 No dia 08, após tão 

maravilhosamente bem 

acolhidos pelo Padre Ciro, 

participamos da celebração do Jubileu de Ouro de Ordenação 

Sacerdotal do Padre Alfonso Crippa, Superior Geral dos Ser-

vos da Caridade. A celebração foi realizada na belíssima Igre-

ja Jesus Divino Mestre, das Irmãs Pias Discípulas do Divino 

Mestre (da Família Paulina e coirmãs das Irmãs Pastorinhas – 

ambas fundadas pelo Padre Tiago Alberione), localizada na 

Via Portuense. 

 O Complesso Parrocchiale Gesù Divino Maestro fica 

pertinho Casa Generalizia dos Servos da Caridade (Vicolo 

Clementi, 41, Roma). Ali, acompanhamos o encerramento 

oficial das comemorações alusivas à CONVENÇÃO INTER-

NACIONAL PELO CENTENÁRIO (de nascimento aos céus 

de São Guanella). A Santa Missa foi presidida pelo padre 

jubilar e concelebrada por Dom Protógenes e mais 78 sacerdo-

tes. 

 

 

 

ALTAR É O CALVÁRIO DO SACERDOTE 

 Em sua homilia, Padre Alfonso Crippa resumiu o 

sonho de ser padre: “Nestes 50 anos não posso não lembrar da 

frase de São Luís Guanella: ‘o altar do Senhor é o calvário da 

vida dos sacerdotes’. Mas devo não esquecer das alegrias de 

cada dia, a alegria especial 

que sentimos ao celebrarmos 

50 anos de sacerdócio.” E a 

todos nós, da Família Guanel-

liana, Dom Alfonso Crippa 

nos motivou a fazer o bem: 

“Exemplados por São Guanel-

la, devemos ser sinal de espe-

rança no mundo, dia após dia, 

renovando nossa oferta de 

vida capaz de infundir vitali-

dade no reino de Deus; deve-

mos ser os bons samaritanos, 

devemos sentir o gosto de 

fazer o bem a todos, na gra-

tuidade do Senhor.” 

 Entre os concelebrantes estavam os seguintes brasi-

leiros: Dom Protógenes, Pe. Mauro, Pe. Alcides, Pe. Renato, 

Pe. Antônio, Pe. Valdemar, Pe. Lourival, Pe. Odacir, Pe. 

Odair e Pe. Ciro (embora não seja brasileiro nato, faz questão 

de dizer que tem mais tempo de vida no Brasil do que na pró-

pria Itália). 

 

ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 

 Nos dias 09 e 10 de novembro participamos ativa-

mente da ASSEMBLEIA INTERNACIONAL DA ASSOCI-

AÇÃO GUANELLIANOS COOPERADORES, que teve 

agenda intensa. Às sete da manhã, Missa, atividade que se 

repetiu nas manhãs seguintes. Os trabalhos se desenvolveram 

até às 13h, intervalo para “il pranzo”, palavra que atendemos 

no Brasil por ‘almoço’. 

 Tivemos contatos com guanellianos de diferentes 

nacionalidades, e vale a pena descrever os países, o que faço 

em ordem alfabética: Alemanha (grupos em formação), Ar-

Guanel la  em  frente ao Insti tu to  Matteo Torrian i ,

Opera Don Guanel la , loca l  de nossa hospedagem .
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gentina, Brasil, Chile, Colômbia, Congo, Espanha, Estados 

Unidos, Filipinas, Índia, Itália, México, Nigéria, Paraguai, 

Romênia e Suíça. Dezesseis ao todo. Interessante que, embora 

pudesse parecer uma “torre de babel”, ao contrário, conseguí-

amos nos comunicar com qualquer pessoa. 

 Primeiro, porque São Guanella se comunicava com a 

linguagem universal da caridade e da fraternidade, fazendo 

com que todos nos esforçássemos para escutar e compreender 

o outro. Ninguém sabia mais do 

que ninguém. Assim, inventáva-

mos as ‘frases em vários idiomas’ 

para atingirmos a compreensão 

mínima ao entabularmos um diá-

logo. 

 Segundo, porque os ter-

mos utilizados nas obras guanelli-

anas não mudam muito, são os 

mesmos aqui e na China (aqui é 

força de expressão, porque lá acho 

que nunca teremos Cooperadores 

Guanellianos). 

 Terceiro, ganhou força a 

ideia de que para acontecer um 

diálogo é necessário mais do que a 

simples articulação verbal. Há situações na vida em que duas 

pessoas jamais se entendem, ainda que falem o mesmo idio-

ma. Lá aconteceu que, sentados à mesa, na hora da cena, vá-

rias pessoas de diferentes origens conversavam com desenvol-

tura sobre assuntos relacionados ao Santo fundador, às obras, 

aos serviços, etc. Claro que vez por outra se buscava a ajuda 

de alguém com mais experiência para traduzir algum termo, 

mas foi bem tranquilo porque imperava o clima de correção e 

de compreensão fraternas. 

 No Encontro foi apresentada a proposta do novo 

Estatuto Geral da Associação Guanellianos Cooperadores. 

Após vários debates, 

sugestões, emendas e 

votações, o texto-base 

foi aprovado à unani-

midade e, para perfec-

tibilizar a sua execução 

prática, foi nomeada 

uma comissão provisó-

ria, com a participação 

do Brasil através de 

nosso Presidente Naci-

onal, Cooperador Paulo 

Sivieri. 

 Na próxima 

edição deste periódico 

farei um relato sobre o 

dia de Nossa Senhora da Providência e a experiência emocio-

nante de representar a cada um de vocês em audiência com o 

querido e amado Papa Francisco. 

 

 LicérioJosé Colling 

Cooperador Guanelliano 

Grupo Dom Guanela – Canela - RS 

 

O CARISMA GUANELLIANO NO LAR DAS VOVOZINHAS EM SANTA MARIA – RS 

 

Fundado pelo Diácono Constantino Cordiolli em 1946, como 

pagamento de uma promessa, quando foi diagnosticada uma 

doença incurável nos olhos, o Lar das Vovozinhas recebe e 

cuida de idosas que, na maioria das vezes, não têm amparo de 

seus familiares ou do Estado. É o maior lar de idosos do Rio 

Grande do Sul. 

 Conta atualmente com 193 

idosas, distribuídas em quatro alas e 

a grande maioria com deficiência 

mental. Toda a estrutura está divi-

dida em 7 setores com 87 colabora-

dores funcionários do lar, um médi-

co cedido pelo município e mais 10 

bolsistas, além de voluntários e 

estagiários. 

 A gestão do lar é composta 

por uma gerente executiva Tiana 

Cristina flores, responsável geral 

pela prestação de serviços nos di-

versos setores, pela gestão de qua-

lidade e pelo ISSO 9001. A enfer-

meira Ir. Marli do Carmo, responsável geral pela área da saúde 

e as Irmãs Arlete, Tereza e Terezinha, cedidas pela Congrega-

ção das Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência para auxi-

liar na humanização do atendimento às idosas.  

 A diretoria executiva, recém-empossada é composta 

por um presidente, Sra. Gisele Bauer Mahmud; Vice presiden-

te, Sra. Vera Weissheimer; Vice presidente administrativo, Sr. 

Gilberto Antônio Benetti; Vice presidente financeiro, Sr. Cla-

ro Roque Lanes Ferreira; Vice presidente de patrimônio, Sra. 

Maria Helenita Londero; Vice presidente jurídico, Dr. Edival-

do Júnior dos Santos. O Conselho Fiscal com três membros 

titulares: Dirléia Aparecida Balensiefer, José Gonçalves Lima 

e Mara Regina Pacheco e três membros suplentes: Cláudia 

Pinto Machado Melo, Elizandra Nogueira e Noeli Rosa Fiorin 

Gomes. Há ainda o Conselho Con-

sultivo que é composto por vinte e 

um membros e pelos ex-presidentes 

que são vitalícios. Todos estes 

cargos da diretoria executiva não 

têm remuneração. 

 A qualidade e o monito-

ramento permanente dos serviços 

fez com que o lar fosse a primeira 

instituição de idosos do Brasil a 

receber o certificado de qualidade, 

ISSO 9001, renovado anualmente. 

  O Lar das Vovo-

zinhas é uma Organização Não 

Governamental com o propósito de 

amparar idosas carentes. Esta ideologia é bem guanelliana, de 

acordo com o desejo e gosto de São Luís Guanella. Em função 

do carisma é que as Irmãs Filhas de Santa Maria de Providên-

cia foram se aproximando e assumindo algumas frentes para 

suprir carências mais latentes, que era a humanização dos 

diversos espaços. Com as Irmãs no Lar, surgiu um grupo de 

cooperadores guanellianos, grupo Bom Pastor, para ajudar a 

tornar vivo o carisma de São Luiz Guanella.  

Confraternização com  padres da Repúbl ica Dem ocrática 

do Congo e da Nigéria, durante o jantar.

Diretoria Executiva
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Como ajudar? 
Como sócio contribuinte com contribuições mensais. 

Ligue (055) 2103-2626 e/ou contribuições pelas contas:  

Banrisul Ag. 053 C/C 0600587000; Banco do Brasil Ag. 01260 C/C62049. 

 A diretoria executi-

va, na última década, não 

esteve em sintonia com o 

carisma guanelliano. Em 

função disto, a Ir. Marli do 

Carmo liderou a organização 

de uma nova diretoria, com 

roupagens guanellianas. 

Após diversas consultas e 

insistências e algumas nega-

tivas, assumimos este desa-

fio. Talvez o maior seja o 

grave problema financeiro 

que herdamos.  

Já há alguns anos a 

estrutura de arrecadação é extremamente deficitária, para fazer 

frente aos compromissos, somando-se à crise do Estado e às 

parcas ajudas do município. 

 A contribuição mensal das idosas, por serem a maio-

ria carentes, não cobre a metade dos gastos mínimos da insti-

tuição. O Estado e o Município contribuem com parte dos 

medicamentos e materiais hospitalares, não sendo o suficiente 

para atender às necessidades do Lar. Despesas com Folha de 

pagamento, encargos, energia elétrica, combustível, materiais 

de limpeza e higiene, gás, alimentação..., são algumas das 

tantas dificuldades que o lar possui permanentemente para 

manter as quase duzentas idosas. 

  Para continuar se mantendo, o lar necessita, urgen-

temente, de ajuda financeira. Como ajudar? Como sócio con-

tribuinte com contribuições mensais, ligue pelo fone (055) 

2103 26 26 e/ou contribuições pelas contas: Banrisul Ag 053 

cc0600587000; Banco do Brasil Ag 01260 cc62049. 

 Este desafio financeiro vai levar bastante tempo até 

ser superado e a situação normalizada. Precisamos contar com 

todas as frentes possíveis de ajuda das diversas esferas da 

sociedade. Administrar um lar de idosas desta envergadura, 

deficitário, sem perder a qualidade dos serviços e a humaniza-

ção dos diversos setores, é um dos desafios que assumimos. 

Para que isso seja possível contamos com a ajuda permanente 

das pessoas de boa vontade e a confiança incondicional na 

DIVINA PROVIDÊNCIA. Juntos, somos mais. 

 

Gilberto Antônio Benetti 

Cooperador do Grupo Providência - Santa Maria - RS 

 

 

 

 

 

 

 

PROMESSAS   –     NOVAS    COOPERADORAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Virgem Maria, Mãe da Divina Providência, São Luís Guanella e a Bem-aventurada Clara me obtenham do Pai Celeste serem 

fiéis aos compromissos.” 

A Redação 

 

 

 

Vovó do Lar com 99 anos

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 

Dia 05/12/2015, em Porto Alegre-RS 

Grupo Água Viva 
 

Liete Maria Schuch da Silva 

Liliam Maria Amantea 

 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA  

DA PROVIDÊNCIA 

Dia 15/11/2015, em São Paulo-SP 

Grupo Guanella em Ação 

 

Maria das Chagas de Jesus Sá 

Inês Azevedo da Silva 
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A MISSÃO DO COOPERADOR GUANELLIANO 

 

Independente do que está 

disposto de forma específica na 

Missão da Associação Cooperado-

res Guanelliaos, penso que na lógi-

ca da fé cristã, o cooperador en-

quanto engajado no contexto da 

vida eclesial, principalmente em 

tudo que se relaciona com suas 

ações dentro das obras guanellianas, 

a nossa missão tem um profundo 

sentido dentro do objetivo a que nos 

propomos, quando aceitamos o 

chamado à vocação guanelliana. 

No Cap. I do Estatuto do 

Cooperador Guanelliano, assim vai 

descrito: “.. Nós Cooperadores Guanellianos, somos leigos 

católicos, que Deus, na sua infinita bondade, quis chamar a 

viver mais profundamente o nosso batismo, fazendo-nos co-

nhecer e amar a singular figura do Pe. Luís Guanella e con-

vidando-nos a seguir a sua experiência de vida”. Daí seguem 

outras colocações pertinentes aos compromissos do Coopera-

dor guanelliano e o seu amor para com Deus Pai, amor este 

que tem como testemunho a caridade para com os pobres 

excluídos, os últimos da sociedade. 

A Missão da ACG assim dispõe: “.. Acolher, servir e 

promover a toda pessoa em qualquer situação de pobreza 

material e ou espiritual, em comunhão com as filhas de Santa 

Maria da Providência e os Servos da Caridade, sendo sinal 

visível do amor de Deus Pai providente e misericordioso, 

animados pelo carisma de São Luis Guanella”. 

Conforme se percebe, a missão do Cooperador Guanelliano, 

transcende a nossa expectativa, pela grandeza de seu funda-

mento e pelo compromisso que está inerente nas palavras 

contidas nesse texto. Será que nós, cooperadores e os aspiran-

tes a cooperador guanelliano, já refletimos sobre o sentido de 

nossa missão? Sim, porque não é possível continuar a nos 

dizermos guanellianos se não temos a profunda consciência 

da nossa missão, se não temos a consciência do verdadeiro 

sentido do carisma do nosso Pai fundador. Ou seja, uma re-

flexão sobre o sentido da nossa missão permitirá a iniciativa 

de uma avaliação pessoal, na qual com certeza, valendo-nos 

da sinceridade e fidelidade cristã, vamos concluir que, enquan-

to cooperadores guanellianos, estamos fazendo muito pouco à 

luz do carisma do fundador. Temos ouvido de alguns religio-

sos das duas congregações que está faltando em nós, coopera-

dores guanellianos e mesmo nos Padres e Irmãs, mais teste-

munho em nossas ações, tanto como cristãos como membros 

desta grande família guanelliana. Penso que é uma questão 

pontual, a qual suscita em nós uma atenção particular. Alguém 

já disse: Não se transmite aquilo que não se sente”. 

A inspiração para este artigo, busquei primeiro na 

minha convicção cristã de Cooperador Guanelliano, depois no 

testemunho de cooperadores que já se foram para o reino da 

glória de Deus, mas que deixaram dentro do movimento leigo, 

dentro da Associação Cooperadores Guanellianos-Brasil, um 

legado de trabalho e de muito compromisso e fé. 

Estou lembrando neste momento do nosso Coopera-

dor Leonil Pires de Moura, recentemente falecido em Porto 

Alegre. Leonil testemunhou, com suas ações, sua identidade 

com o carisma do fundador. Construiu uma história ao lado de 

outros irmãos cooperadores, enfim, cumpriu a sua missão. 

Oxalá todos nós, enquanto vivos, tenhamos a graça de cum-

prindo nossa missão guanelliana cristã, passarmos desta para 

outra vida, deixando também para a Igreja e para nossa Asso-

ciação o nosso legado histórico. 

 

Francisco das Chagas Teixeira 

Cooperador do Grupo Aurélio Bacciarini 

Presidente da Província Nossa Senhora da Providência. 

 

CONHECENDO O ESTATUTO 

 

Todas as vezes em que há a necessidade de se fazer eleição para um determinado movimento, conse-

lho, comissão, seja no mundo do trabalho e, mais ainda, no âmbito religioso e no voluntariado, ouvimos “não 

sei se eu posso”, “não sei se tenho capacidade”, não tenho tempo”, “há melhores do que eu”, entre as “descul-

pas”. 

 Essa dificuldade não é de hoje. Jonas, ao receber a ordem do Senhor para ir a Nínive, fugiu. (Jo 1,2-

3). Jeremias disse: “Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem” (Jr 1,6), tentando fugir da missão. 

Na estrutura da ACG temos o Conselho Local que é a alma de cada grupo, cujos membros são eleitos 

e ao responderem SIM se esforçam, se empenham, exercendo suas funções para conduzir os membros numa 

caminhada autenticamente cristã no estilo guanelliano. 

 Eis o que encontramos no item 40 do EACG: 

 

“40. Conselho local 

A direção de um grupo é confiada a um Conselho local. O Conselho é a alma do grupo com o seu exemplo e com o seu encorajamen-

to. 

Ele é composto por um número de pessoas proporcional aos membros inscritos. Entre eles um é o presidente, um o secretário e um o 

tesoureiro. 

Para as eleições dos membros do Conselho terão voz ativa e passiva somente os Cooperadores com promessa. 

A duração do cargo é de três anos e pode ser reeleito por um segundo período mas não além, salvo casos particulares a ser submeti-

do ao Conselho Provincial.” 

 

A Redação 
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CALENDÁRIO DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Evento Local

Retiro da Família Guanelliana

Pregador – Padre Lucas Carvalho

Visita do Presidente da Província aos grupos de

Santa Terezinha de Itaipu

12/mar Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do 

Trabalho

Santa Terezinha de Itaipu - PR

08/abr Visita do Presidente e Delegados da Província ao 

grupo de Canela

Canela - RS

Retiro Canela, Porto Alegre e Capão da Canoa

Pregadora Ir. Maria Alves ou Ir Nair – FSMP

Visita do Presidente da Província ao grupo de

Capão da Canoa

23 e 24/04 Reunião dos Cinco Conselhos Porto Alegre – RS 

26/mai Dia Nacional do Movimento Laical Guanelliano Comunidades locais

27/mai Visita do Presidente e Delegados da Província ao 

grupo de Planalto

Planalto - RS

Retiro Carazinho, Santa Maria e Planalto

Pregadora Ir. Sonia Solthier – FSMP

Retiro Santa Terezinha de Itaipu, Curitiba e 

Piraquara

Pregador Padre Valdemar Pereira – SdC 

Visita do Presidente da Província aos grupos de

Curitiba e Piraquara

15/jul Visita do Presidente e Delegados da Província aos 

grupos de Porto Alegre

Porto Alegre - RS

Formação Presidentes e Conselheiros Espirituais

Pregador Ir. Arilson Bordignon – SdC

16/jul Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do 

Trabalho

Porto Alegre - RS

05/ago Visita do Presidente e Delegados da Província aos 

grupos de Carazinho

Carazinho - RS

06/ago Visita do Presidente e Delegados da Província aos 

grupos de Santa Maria

Santa Maria - RS

Dia Nacional da Família Guanelliana

Dia Nacional do Movimento Laical Guanelliano

12, 13 e 14/11 Encontro Nacional da Família Guanelliana São Paulo – SP 

13/nov Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do 

Trabalho

São Paulo – SP

10/dez Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do 

Trabalho

Porto Alegre - RS

24/out Comunidades Locais

22/abr Capão da Canoa - RS

28 e 29/05 Planalto - RS

04 e 05/06 Santa Terezinha de Itaipu – PR 

CALENDÁRIO – 2016

Província Nossa Senhora do Trabalho

11/jun Piraquara - PR

16 e 17/07 Porto Alegre - RS

26/01 a 01/02 Canela - RS

11/mar Santa Terezinha de Itaipu - PR

09 e 10/04 Canela - RS
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CALENDÁRIO DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 
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Desejamos a todos Feliz Natal e Próspero Ano Novo! 

Dia Evento Local

31/jan Retiro de Cooperadores Sagrado Coração - SP 

13/fev Abertura do Ano Brasília

13/fev Abertura do Ano São Paulo 

20/fev Abertura do Ano Rio de Janeiro

05 e 06/03/mar Formação de Conselheiros Espirituais São Paulo

12/mar Retiro de Cooperadores Brasília

12/mar Retiro de Cooperadores Rio de Janeiro

19/mar Reunião do CPNSP Itaguaí - RJ

19/mar Encontro com os grupos – RJ Itaguaí - RJ

02/abr Encontro com os grupos – BSB Brasília

16/abr Megaevento São Paulo 

23 e 24/abr Reunião dos Cinco Conselhos Porto Alegre - RS

21/mai Romaria Brasília

21/mai Romaria São Paulo 

21/mai Romaria Rio de Janeiro

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

25/jun Reunião do CPNSP Sagrado Coração - SP

25/jun Encontro com os grupos – SP Sagrado Coração - SP

07/ago Retiro Local Brasília

07/ago Retiro Local Rio de Janeiro

07/ago Retiro Local São Paulo 

17 a 23/out Semana Guanelliana e renovação das Promessas SP/RJ/BSB

13, 14 e 15/nov Encontro Nacional São Paulo 

03/dez Reunião do CPNSP Paróquia Santa Cruz – SP

03/dez Encerramento do Ano São Paulo 

10/dez Encerramento do Ano Rio de Janeiro

10/dez Encerramento do Ano Brasília

à confirmar Encontro com os grupos do Nordeste Nordeste

CALENDÁRIO – 2016

Província Nossa Senhora da Providência


