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

 

Quando somos chamados a participar da Associação Cooperadores Guanellianos 

não temos a clareza sobre o significado de ser guanelliano. Aos poucos vamos desco-

brindo a beleza do carisma e entendendo a vocação. Vamos entendendo também a es-

trutura organizativa em suas instâncias, como se organizam as reuniões, retiros, roma-

rias, formação, etc. Tudo isto para que possamos crescer na vivência cristã, atuando nas 

obras, casas e paróquias guanellianas no exercício da caridade.  

Como sabemos, temos duas Províncias: Nossa Senhora do Trabalho e Nossa Senhora da Providên-

cia e em cada uma delas há um conselho, cujos membros têm a responsabilidade de conduzir os grupos, 

animando-os, ajudando-os a se manterem motivados na caminhada. – É um belíssimo serviço prestado 

por esses homens e mulheres que “respiram” o carisma da caridade. 

Agora, por exemplo, aproxima-se o V Encontro Nacional da Família Guanelliana e é necessário fa-

zer chegar a cada cooperador(a), a cada aspirante as informações e detalhes da realização do Encontro.  

Pensamos que ao trabalho exercido pelos membros dos Conselhos das Províncias, é necessária 

uma pronta, qualificada e criativa resposta dos grupos, particularmente, para fazerem a Exposição no 

Encontro e escreverem o Histórico da caminhada do grupo, desde sua fundação. 

Vou repetir o que sempre nos dizia o saudoso padre Mário Tarani, referência na animação dos coo-

peradores e aspirantes: “Avante, Força, Coragem!” 
Paulo Sivieri 

Presidente do Conselho Nacional da ACG 
 

V ENCONTRO NACIONAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA  
 

O Conselho Nacional da Associação Cooperadores Guanellianos, no dia 31 de maio, enviou para as 

Províncias a carta de orientação e as fichas de inscriççao para o V ENFG. Desde já é bom que cada grupo, 

cada pessoa, os SdC, as FSMP estejam bem atentos às datas limites, providenciando o que será necessá-

rio à sua participação. 

A preparação maior é do coração, pois um encontro nacional proporciona a possibilidade de parti-

lha experiências, vivências, relacionamentos mútuos, fazer novos contatos, além da formação que, com 

certeza, nos fará crescer no exercício da nossa missão na Igreja e no mundo. 
   
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
V Encontro Nacional da Família Guanelliana 

Data: dias 12,13 e 14 de novembro de 2016 

Local: Arujá – SP 

Tema: “MISSÃO GUANELLIANA NA IGREJA DE HOJE” 

Lema: “SAÍ AO ENCONTRO DO NECESSITADO” 
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NOSSA FAMÍLIA ESTÁ CRESCENDO EM NÚMERO E QUALIDADE 
 

No dia 03 Maio, nas dependências da Paróquia Nos-

sa Senhora do Trabalho, em Porto Alegre, a aspirante Luci-

ana Jaques de Moura deu seu sim no sentido de assumir 

mais de perto o compromisso com o carisma do Santo 

Fundador, fazendo a promessa de Cooperadora Guanellia-

na. A escolha desta data deve-se à presença no Brasil do 

Padre Ciro Attanasio, um grande motivador e animador da 

associação de cooperadores. 

 Na sua trajetória de vida, Luciana teve em seu lar, 

além de uma família muito unida e preocupada com os 

valores fundamentais da condição humana, também a vi-

vência e promoção do carisma da caridade, através de 

seus pais Diva e do saudoso Leonil, um grande motivador 

na gestão inicial da associação, que forneceu as bases es-

truturais da bela organização que temos hoje. 

 Luciana é muito importante para a família guanelliana por seu compromisso com a causa dos mais 

necessitados, como também atuando como assessora jurídica da congregação dos Servos da Caridade, 

exercendo um ótimo trabalho na causa da justiça e da verdade. Através de seu compromisso, comprome-

timento e conhecimento vai somar muito para nossa associação. 

 Pelo fato de o presidente Vitalino da Silva não poder acompanhar a cerimônia de promessa, por 

motivos profissionais, o vice-presidente da província, Gilberto Benetti prontamente aceitou, pois o conse-

lho sempre trabalha unido e comprometido com a continuidade e efetivação do grande desejo de São Luís 

Guanella. Teve como testemunhas da cerimônia, o provincial Pe. Mauro e a Ir. Nair Benini. 

 Quem assumiu um compromisso, como cooperador, tem que ser fiel a esta escolha. Que todos nós 

possamos, cada vez mais, participar em nossas famílias, na comunidade e cumprindo fielmente o que 

nosso estatuto determina. Juntos podemos promover uma maior humanização de nossas comunidades e 

sensibilizar para que todos os povos, culturas, condições estruturais e sociais sejam respeitadas e valori-

zadas. “Caridade e Vida”. 
 

Gilberto Antônio Benetti, 
Cooperador do Grupo Providência – Santa Maria – RS 

 
 

 

INSCRIÇÕES 

Até dia 26 de setembro de 2016 

As FICHAS, devidamente preenchidas, 

devem ser encaminhadas pelo e-mail:  

ps.sivieri@gmail.com ou por correio para:  

Paulo Sivieri,  

Rua Laurindo Ramos Monteiro, 98, São Paulo, 

CEP 02630-070. 

 

 
EXPOSIÇÃO DA CAMINHADA 

                   - Cooperadores, SdC e FSMP deverão preparar 

                     material para uma Exposição sobre sua  

                     caminhada.  

                   - Deverão levar para o Encontro todo material 

                      necessário para montar a Exposição (cola, 

                      fita adesiva, tesoura, fios, computador, 

                      cartazes etc) 

 

 
ATIVIDADES PARA OS GRUPOS 

                    - Cada grupo deverá escrever a sua história:  

                    origens, incentivadores, participantes, prometidos, 

                    realizações. 

  - Esta história deverá ser entregue no Encontro 

    ao Conselho Nacional, que organizará um livro 

    para 2018. 
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V ENCONTRO NACIONAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA:  

Esperança de um encontro de irmãos 
 

A Família Guanelliana no 

Brasil está na fase preparativa para 

realização do V Encontro Nacional 

da Família Guanelliana, que este 

ano acontecerá em São Paulo, nos 

dias 12.13 e 14 de novembro.  Será 

trabalhado por ocasião do encontro 

o tema “Missão Guanelliana na 

Igreja de Hoje” e o lema “Saí ao 

Encontro do necessitado”. 

Penso ser interessante um resumido escla-

recimento sobre este encontro nacional da Família 

Guanelliana. E a lógica de fundamentação deste 

esclarecimento, reside no fato de sermos uma 

família, e, nada mais lógico, do que esta família 

sentir necessidade de estar junta em um determi-

nado momento. Como é impossível a realização 

deste encontro anualmente, foi decidido que nos-

so encontro aconteça a cada quatro anos. E cada 

vez que este evento se realiza, escolhemos um 

Estado sede. O último que realizamos teve como 

sede Santa Teresinha do Itaipu-PR, ali já ficou 

definido que o próximo seria em São Paulo. Inde-

pendente do tema que será trabalhado no decor-

rer do encontro, o mais importante do evento de-

veria ser para todos, a oportunidade de congra-

çamento, de ficarmos juntos esses dias, de nos 

sentirmos de fato família. Uma família que se for-

tifica na espiritualidade de seus membros e se 

robustece no amor. 

E quando fazemos referência ao amor, não 

podemos esquecer do ano da misericórdia que 

estamos vivenciando. Este ano especial que o 

nosso querido Papa Francisco nos proporciona a 

todos nós cristãos, a viver e experimentar de for-

ma mais concreta ações de misericórdia conosco e 

com os outros, principalmente. Neste contexto, 

fazemos algumas considerações sobre o tema do 

Encontro. “Missão guanelliana na Igreja de Hoje” 

é um tema que nos permitirá refletir, enquanto 

cristãos guanellianos, sobre a nossa responsabili-

dade dentro da Igreja de Deus. Seguimos um ca-

risma que está centrado na caridade e isto exige, 

de cada um de nós, ações concretas para com os 

nossos necessitados. Neste sentido, não podemos 

deixar obscurecer em nossas vidas a Esperança. O 

nosso Fundador, em toda a sua vida, viveu em 

plenitude a esperança. Sua obra hoje é o legado 

de esperança que ele nos deixou. Envoltos nesta 

esperança, devemos nos animar na missão gua-

nelliana na igreja de hoje. E assim sendo termos 

coragem para sair nesta missão ao encontro dos 

necessitados e de forma concreta exercermos a 

nossa misericórdia. Porém, nunca devemos es-

quecer que a razão maior da nossa esperança é 

Cristo.  

 Com estas reflexões, conclamo a todos os 

aspirantes, cooperadores (as) a, nesta fase prepa-

ratória para a participação no V Encontro da Famí-

lia Guanelliana, que o façam de forma consciente, 

colocando antes de qualquer outra preocupação, a 

esperança. Esperança de um encontro de irmãos. 

Esperança de troca de experiências e oportunida-

de de fortalecimento da espiritualidade que nos 

permitirá coragem de dar testemunho efetivo de 

nossa fé. Penso, finalmente, que tudo o que aqui 

refletimos, principalmente em relação ao V Encon-

tro da Família Guanelliana, justifica o esforço de 

todos nós, para estarmos juntos nos dias 12,13 e 

14 de novembro próximo. Concluo com esta men-

sagem do nosso Papa Francisco: “Digo-vos: levai 

em frente esta certeza: o Senhor está vivo e ca-

minha ao nosso lado na vida. Esta é a vossa mis-

são! Levai em frente esta Esperança”. 

 
  Francisco das Chagas Teixeira, 

Cooperador do Grupo Aurélio Bacciarini e 
Presidente da Província Nossa Senhora da Providência. 

    

COOPERADORES DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO JUNTOS NA VISITA AO SANTUÁ-

RIO DA MÃE APARECIDA 
 

No dia 21 de maio, os grupos de cooperadores (as) e aspirantes do Rio de 

Janeiro e de São Paulo se reuniram no Santuário Nacional de Aparecida, para a 

romaria anual. 

  Os grupos se encontraram por volta de 9:00h ao lado do acesso à visitação 

da Imagem de N. S. Aparecida e foram conduzidos pelo padre Elisandro em uma 

oração, que refletiu sobre o Jubileu da Misericórdia. O 

padre esclareceu diversos aspectos, explicando a mo-

tivação do Papa para instituir o ano jubilar, o porquê do ato de abrir as portas, 

o que significa indulgência plenária e detalhes para obtê-la. 

 Após a oração, sinalizados com a bandeira da Associação Cooperadores 

Guanellianos, todos se dirigiram à Porta Santa, passando por ela com reve-

rência, com fé e se posicionaram para a participação da missa às 10:30h, 

cumprindo a programação elaborada. 
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GUANELLIANOS DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU EM ROMARIA 
 

No último dia 29 de maio, a Família Guanelliana de 

Santa Terezinha de Itaipu participou da romaria anual na 

Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, em Foz do Iguaçu.  

Foi um momento muito especial e cheio de alegria por po-

dermos ir à casa da Mãe, no mês dedicado a Ela e a todas 

as mães. 

Coincidência ou não, estávamos em 24 pessoas e ca-

da uma ofertou não uma rosa, mas seu coração àquela que 

nos ampara e protege de todos os perigos. 

Passamos pela Porta da Misericórdia e fomos agraci-

ados com a celebração da Santa Missa, pelo padre José, 

momento de íntimo encontro com Jesus. Imagine-se numa 

pequena Capela, com apenas nosso grupo celebrando a Eu-

caristia. Parecia um pedaço do céu. 

Desejamos que a alegria de ser guanelliano contagie 

a todos, que haja paz e amor em nossos corações, que São 

Luís Guanella interceda junto a Deus para que estejamos 

sempre unidos em torno da mesa do Senhor, como uma 

grande família, talvez com algumas dificuldades e diferen-

ças, mas sempre nos amando e nos respeitando. 

Desejamos também que a mãezinha do céu cuide do 

nosso querido padre Amélio, embora nossa vontade fosse 

cuidar dele pessoalmente... 

Deus abençoe a todos e esperemos ansiosos pela próxima 

oportunidade de nos encontrar. 

Trabalhar e rezar: uma receitinha de São Luís Guanel-

la para felicidade. 

 

 

Cleibi Miriam Geremia Spricigo 

Cooperadora do grupo Mãe da Divina Providência 

 Santa Terezinha de Itaipu – PR 

 

 

 

RETIRO - CARAZINHO, PLANALTO E SANTA MARIA 
 

Os cooperadores de 

Carazinho, Planalto e San-

ta Maria se reuniram, nos 

dias 28 e 29 de maio, para 

o Retiro anual cujo tema 

“Maria Mãe da Providência 

e  Misericórdia”, desenvol-

vido pela irmã Sonia 

Southier que, com muita 

propriedade e simplicida-

de, levou-os a uma exce-

lente experiência de rezar 

a própria vida a partir da  vivência mariana na perspectiva da espiritualidade guanelliana. Foram dois dias 

de muita reflexão, aumentando a espiritualidade de cada um ao se questionarem: qual é presença de Ma-

ria em nossa Vida? Através das colocações da irmã e músicas especialmente selecionadas, como por 

exemplo, Ave Maria, com Pavarotti, Nossa Senhora, com Roberto Carlos, os participantes foram envolvi-

dos com a presença de Deus no coração de cada um. Como foi bom estar reunidos, meditando e refletin-

do sobre Maria, a Mãe da Divina Providência, a discípula da misericórdia e missionária, a cheia de graça, a 

bem-aventurada, a escolhida do Senhor.  

Suelcir Stieven 

Cooperador do grupo Bom Samaritano Planalto - RS 
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CONHECENDO O ESTATUTO 
 

Qual é a missão do Cooperador Guanelliano? 

 

Na Centelha da Caridade anterior apresentamos o item 14 do Estatuto. Nesta 

edição queremos ver mais dois itens, o 15 e 16. O primeiro nos lembra que o coope-

rador é chamado a olhar com mais atenção ao seu redor e estar atento ao que pode 

fazer em benefício do irmão necessitado, não importando o tamanho da ação e sim 

o reconhecimento da dignidade da pessoa. O item 16 fala da missão junto à família 

e os verbos testemunhar, formar, cultivar, envolver chamam-nos a ações que valo-

rizam a família como instituição divina, como Igreja doméstica, levando famílias vi-

zinhas a viverem, também, a fraternidade no lar. 

 

“15. Apóstolos de misericórdia 

Nesta missão comum a todo o povo de Deus, nós Cooperadores Guanellianos queremos destacar um as-

pecto particular: testemunhar e levar o amor misericordioso do Pai aos mais pobres no corpo e no espíri-

to. Nos ensina o Fundador: “O mais abandonado entre todos acolhei-o vós e colocai-o à mesa convosco e 

fazei-o vosso porque este é Jesus Cristo”. 

 

O Cooperador manifesta este coração grande e misericordioso em todos os ambientes da sua vida. 

 

16. A família 

A própria família é o primeiro âmbito do nosso compromisso. Nela queremos realizar as mesmas virtudes 

e os mesmos sentimentos que foram os da família de Nazaré: 

- testemunhando os valores da família segundo o projeto de Deus; 

- formando com os próprios familiares uma Igreja doméstica, contribuindo ao crescimento humano-cristão 

dos seus membros e favorecendo a oração comum e o diálogo; 

- cultivando uma sensibilidade atenta a quantos se encontram em situações particulares de necessidade 

por doença ou por velhice; 

- cultivando um sincero afeto que se concretiza na aceitação, compreensão e perdão; 

- envolvendo os familiares na missão de caridade; 

- comprometendo-se a alargar o vínculo da caridade fraterna também às famílias próximas.” 

 
Redação 

 

HOMENAGEM PÓSTUMA 

 
TRIBUTO A INÊS AZEVEDO DA SILVA (IN MEMORIAM) 

 
No dia 9 de março de 2016, a Família Guanelliana, em São Paulo, foi surpreen-

dida pela morte repentina da Sra. Inês Azevedo da Silva, cooperadora desde 15 de 

novembro de 2015, pertencente ao grupo Guanella em Ação.  
Entusiasta do carisma guanelliano havia participado no dia 4/3, da abertura das 

atividades da Casa de Discernimento, no Recanto Nossa Senhora de Lourdes e, como 

sempre, demonstrara toda sua alegria na recepção dos seis jovens que vieram neste 

ano de 2016. 

Deus acolheu sua alma para o descanso eterno e o bem que ela praticou não 

será tão facilmente esquecido em nosso meio. Quem dá o tom desta verdade é a caçula do grupo, a jo-

vem a Cristina Felizardo: “Dona Inês foi uma pessoa que buscou ajudar a todos, boa professora, boa amiga, 

boa colega de caminhada guanelliana. Buscou sempre ajudar, amparar e aconselhar a todos para o bem e, 

com seu exemplo de dedicação a tudo que fazia, deixa-nos uma lição muito importante de caridade e compa-

nheirismo. Sentiremos sempre muitas saudades de sua risada alegre, mas deixa-nos a certeza de que é possível 

fazer o bem quando realmente se tem vontade. Saudades eternas, querida amiga, professora, guanelliana, mu-

lher de Deus.” 

Redação 
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