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Amigos guanellianos cooperadores e aspirantes, 

 

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga; os Pa-
dres da Igreja já falavam dela; tudo brota daquele Coração “manso e 

humilde” que por nós foi transpassado pela lança do soldado, na Cruz 
do Calvário. Dele saiu sangue e água, símbolos do Batismo e da Euca-
ristia, e também da Igreja, Esposa de Cristo, que nasce do lado aberto 

do novo Adão, como Eva nasceu do lado aberto do primeiro. 

O Coração de Jesus é o foco do amor. A devoção ao Sagrado Coração é 
a devoção que vem do amor como princípio, que se dirige ao amor como fim, 

que emprega o amor como meio. Celebrando este grande Amor de Deus por 
nós, somos convidados a renovar nossa devoção a Jesus, manifestado concretamente na vivência 
deste amor na família, na Igreja Doméstica, na partilha do pão, na alegria de celebrar em comunida-

de a Eucaristia, Vida de Jesus entregue por nós. 

A devoção ao Sagrado Coração tem sua origem na própria Sagrada Escritura. O coração é um 
dos modos para falar do infinito amor de Deus por você. Este amor chega a seu ponto alto com a 

vinda de Jesus. 

A espiritualidade do Coração de Jesus é, então, colocar no centro da nossa atenção Jesus Cris-
to, aquele «centro» do qual todo o mistério de Jesus irradia: precisamente, o seu Coração. Podemos 

assim dizer que toda a Escritura, cada linha dos Evangelhos, nos mostra um traço, quase nos pinta 
uma pincelada de Jesus, do seu Coração, de quem Ele é, de quem quis ser para nós, das suas esco-
lhas, que também nos propõe que façamos. (Ottavio De Bertolis, S.J.) 

Para nós, guanellianos, a devoção ao Sagrado Coração é um legado de nosso fundador. Para 
Luís Guanella  “Jesus que é a caridade por essência, veio sobre a terra trazer este fogo, abrindo para 
todos a fornalha amorosa do seu divino Coração, para que todos os corações nele se acendam.” E 

possam, dessa forma, viver o carisma guanelliano, aquele que busca dar ao mais necessitado “Pão e 
Paraíso”, nunca se esquecendo de “não parar enquanto houver pobres a socorrer”. 

Aqui fica a exortação de São Luís Guanella a cada um de seus filhos: “ Sede devotos do Sa-

grado Coração de Jesus, fonte perene de santidade, da qual pode derivar a verdadeira caridade para 
com nossos irmãos. Ao coração de Jesus são dedicadas as nossas casas, os nossos altares, os nossos 

pobres, o nosso humilde trabalho que vamos fazendo no exercício das obras de misericórdia”.  

E concluímos com as palavras de  João Paulo II à  juventude guanelliana: “Possa Jesus Cristo 
ser verdadeiramente, e cada vez mais, o centro da vossa existência pessoal e comunitária, em con-

formidade com esta feliz intuição de São Luís Guanella:  "Ele quer falar contigo, de coração a cora-
ção!".  

 Irene Neves Sivieri 

Presidente do Conselho Interprovincial da AGC 

 

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


 

Centelha da Caridade - Ano XV Nº 58 – Junho de 2017                                                                           Pg. 2  

REUNIÃO DOS CONSELHOS DA FAMÍLIA GUANELLIANA NO BRASIL 

(CINCO CONSELHOS) 

Como era prevista aconteceu nos dias 29 e 30 de abril, em São Paulo, a reunião anual dos 

Conselhos da Família Guanelliana do Brasil. 

O Sr. Sivanir Maria, secretário do Conselho Interprovincial dos Guanellianos Cooperado-

res, encaminhou o relatório da reunião para todos os conselheiros e estes farão chegar a cada 
membro da Família Guanelliana. Destacamos alguns pontos relevantes tratados na reunião: 

 

1. Revisão do livro “Cooperador em oração” 

Foi nomeada uma comissão pa-

ra a revisão final do livro e seja 
reeditado no ano de 2018, haja 
vista a comemoração dos 25 

anos dos Cooperadores no Bra-
sil. O Grupo ficou assim com-

posto: Irmã Maria Meneghini - 
FSMP, Padre Odair Danieli - 
SdC, Cooperadores Marta Bea-

triz Benetti (grupo Providência, 
Santa Maria) e Reginaldo Joa-

quim Velloso Júnior (grupo San-
to Antônio, São Paulo). O resul-

tado deste trabalho será apre-
sentado na reunião dos Conse-
lhos da Família Guanelliana em abril de 2018, para leitura e aprovação. 

 

2. Nordeste 

Há uma iniciativa do Movimento Laical Guanelliano (MLG), em Cedro e já está sendo planejado o 
segundo Encontro de Animação para reunir guanellianos de Missão Velha, Amontada, Serrita, 
Itapipoca, Cedro e Salgueiro.  

 
3. Temas para a Assembleia de 2018 - Assembleia Celebrativa 

Tema: 25 anos de bênçãos e missão. 

Lema: Olhar o passado com gratidão. Viver o presente com paixão.  Abraçar o futuro com espe-
rança. 

Mediadores: PNSP – Padre Antonio. PNST – Padre Odair 

 

4. Temas para Retiro dos Guanellianos Cooperadores 2018 

Tema: Ação de graças do Guanelliano Cooperador. 

Organizadoras: Ir Maria Eni, Ir Sônia e Ir Ireny vão preparar um roteiro único para o Retiro. 

Cada Província organizará o seu retiro com base nesse roteiro. 

 

5. Tema de subsídio para 2018 

Tema: A espiritualidade Guanelliana que vivemos, está voltada para o outro? 

Obs.: O último encontro será celebrativo. 

A equipe que fará a elaboração do subsídio é da Província Nossa Senhora do Trabalho: Gilberto 
Antônio Benetti, Maria Rossato, Ir. Elízia Teresa Alves e Padre Tiago Boufleur. 

 

A Redação 
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GUANELLIANOS DE SÃO PAULO EM ROMARIA 

 

Em dia não muito ensolarado, às seis e meia da 

manhã, em frente à paróquia Santa Cruz, lá estavam 
cooperadores e aspirantes, padres e irmãs guanellia-

nos, aguardando o ônibus para a romaria anual. Já se 
podia sentir a animação. Também pudera, ir à casa de 
Nossa Senhora é sempre motivo de alegria.  

A Romaria, organizada pelo grupo Santo Anto-

nio, teria destino ao Santuário Nossa Senhora de Fá-
tima, no bairro de Sumaré da metrópole paulistana, 
na qual o frei Antonio Maria nos aguardava e faria 

uma exposição histórica do Santuário antes da missa 
a ser celebrada pelos padres guanellianos.  

Num segundo momento seguiríamos para o 
bairro do Bom retiro em visita à paróquia salesiana, Nossa Senhora Auxiliadora, para a reza de 

um terço especialmente preparado para agradecer e pedir bênçãos para toda a Família Guanelli-
ana. 

Foi uma surpresa para todos encontrar no santuário uma imagem de Nossa Senhora de 
Fátima que percorre, em peregrinação, toda a América Latina. 

Com a intercessão de Maria Santíssima tudo ocorreu como estava previsto. Todos pude-
ram conversar, cantar, rezar, mostrar seus dotes culinários em uma mesa preparada para a par-

tilha de um delicioso lanche. 

A Redação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Chegada ao Santuário                        Imagem peregrina da América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Padre Odacir, Ir. Ireny,                                                 Frei José Maria 

    Ir. Ana Alice e Padre Marcel 
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2017 – ASSEMBLEIA ELETIVA 

 

As Assembleias deste ano, além da formação, do encontro e da confraternização, terão um mo-
mento bastante importante: a eleição do Conselho provincial. 

 Com intuito de colocar os membros da Associação Guanellianos Cooperadores em sintonia 
com esse momento de grande responsabilidade, o Conselho Interprovincial produziu um resumo 

que nos leva a prepararmo-nos para a eleição. 

 

Transcrição do item do Estatuto que se refere a esse Conselho. 
 

“47. O Conselho provincial para desenvolver 
bem a sua missão de serviço, deverá: 

- promover a animação dos Grupos locais; 

- propor e coordenar iniciativas comuns de 

Grupos da Província; 

- promover o Movimento Laical Guanelliano e 
o Movimento Juvenil Guanelliano; 

- desenvolver uma atenção privilegiada e 
colaborar com as missões guanellianas, o 

voluntariado internacional e a pastoral juve-
nil; 

- reunir-se pelo menos a cada três meses. 

Além disso cabe ao Conselho provincial dos 
Cooperadores: 

- constituir novos Grupos locais, conforme o 
estabelecido no artigo 39; 

- estabelecer a própria sede, mesmo que o 
local da reunião possa ser indicado a cada 
vez; 

- estabelecer a cota de participação de cada 
grupo para as necessidades do Conselho 

provincial; 

- demitir e, eventualmente, readmitir um 

Cooperador, conforme o estabelecido no ar-
tigo 38; 

- participar, com um seu delegado (o presi-

dente ou outro conselheiro), dos Capítulos 
provinciais das duas Congregações de per-

tença se por elas convidado; 

- nomear, de acordo com o Coordenador lo-
cal, um sacerdote diocesano ou um Guanelli-

ano cooperador qualificado em qualidade de 
Delegado local, como estabelecido pelo arti-

go 43; 

- elaborar o Plano de Formação, conforme 

previsto no artigo 26, 27 e 28 do presente 
Estatuto.” 

 

Nós, guanellianos cooperadores devemos avaliar quais os cooperadores que terão disponibilida-

de e condições para esse serviço à Associação. 

 

Conhecendo as Funções: 
 

Do presidente do Conselho: 

- Motivar e convocar os membros do Conse-

lho para participarem da reunião trimestral; 

- Elaborar a pauta das reuniões trimestrais; 

- Coordenar a reunião trimestral; 

- Visitar , com os delegados,os grupos para 
formação e “escuta “ do grupo; 

- Participar da reunião dos Cinco Conselhos; 

-Buscar um relacionamento com o Conselho 
Interprovincial; 

- Participar de encontros com as duas con-

gregações religiosas, sempre que convidado. 

 

Do secretário: 

- Participar das reuniões trimestrais; 

- Preparar a ata das reuniões ; 

-Preparar o relatório das reuniões trimestrais 
e encaminhá-los para os grupos, o Conselho 

  Interprovincial, SdC e FSMP; 

- Encaminhar aos grupos de Guanellianos 

Cooperadores todas as informações perti-
nentes à 

  Província; 

- Arquivar os relatórios dos grupos de Gua-
nellianos Cooperadores; 

- Preparar , para a Assembleia, o relatório da 

Província, no tocante às suas atividades; 

- Colocar-se à disposição do Conselho Pro-

vincial para representá-lo em encontros, 
reuniões ou atividades diversas; 
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- Preparar o o atestado de aceitação ao pe-

dido da Promessa e a carta de felicitações; 

- Arquivar as fichas dos Guanellianos Coope-

radores. 
 

Do tesoureiro: 

- Receber a contribuição dos grupos; 

- Solicitar o pagamento da contribuição por 
parte dos grupos, quando estes não o fize-

rem em 

  tempo hábil; 

- Disponibilizar um relatório financeiro nas 
reuniões trimestrais; 

- Fazer o repasse da contribuição anual para 

o Conselho Interprovincial, conforme defini-
do em 

  reunião dos Cinco Conselhos; 

- Efetuar os pagamentos devidos pelo mate-
rial recebido pela Província, pelas viagens 

dos  

  membros do Conselho;   

- Preparar o material para o Conselho Fiscal 
, sempre que solicitado. 

 

Forma de eleição conforme Estatuto e Diretório: 
 

“46. Os membros serão eleitos entre os 
Guanellianos Cooperadores pertencentes à 

província, em Assembleia ordinária. Os can-
didatos podem ser todos Cooperadores, pre-
sentes ou não à Assembleia. Eleito um Coo-

perador não presente, seja consultado, ime-
diatamente, quanto à aceitação. 
  

Serão eleitores: 

- os membros do atual Conselho provincial 

dos Guanellianos Cooperadores; 

- os Guanellianos Cooperadores coordenado-

res dos conselhos locais; 

- os Guanellianos Cooperadores dos grupos 
locais, indicados para a Assembleia eletiva, 

em  

   proporção de um para cada cinco. 

Antes da Assembleia, em tempo hábil, seja o 

presidente provincial notificado dos nomes 
dos eleitores escolhidos pelos grupos.” 
 

 A duração do cargo no Conselho é de 4 

(quatro) anos, podendo o membro ser ree-
leito para mais um período, mas não   pela 
terceira vez para o mesmo cargo.” 

  

Nós, Guanellianos Cooperadores devemos avaliar quais os cooperadores de nos-
so grupo poderão nos representar na eleição. Os nomes a serem votados deverão ser 

discutidos e definidos em grupo e respeitados por aqueles escolhidos como eleitores. 
  

 

 

 

LIVRO: VAMOS AO PAI 
 

O livro “Andiamo al padre” escrito pelo padre Guanella, foi tradu-

zido pelo padre Alírio J. Anghebem, SdC e lançado aqui no Brasil. 

Na apresentação ao leitor padre Guanella escreve: “Eis aqui um convite 

seguro: Vamos ao Pai! Apresento-te vivas exortações em quatorze bre-
ves discursos tirados da explicação dos sete pedidos do Pai Nosso. Vem, 

e entreter-nos-emos com a fidelidade de amigos e com o afeto de ir-
mãos”. Mais adiante ele continua: “Este convite: Vamos ao Pai! É ofere-
cido a ti, chefe de família e aos teus dependentes. É oferecido a ti, mes-

tre-professor, e estende-se também ao sacerdote, a fim de que todos 
possam valer-se dele para apressar os passos rumo ao Pai comum que 

está nos céus”. 

 Consulte aí nas paróquias, casas e obras guanellianas e adquira 

seu exemplar. Vale a pena conhecer este livro tão citado pelas irmãs, padres e irmãos guanelli-
anos. 

A Redação 
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GUANELLIANOS COOPERADORES NA FESTA JUNINA 

 
O Centro de Educação Sagrado Coração de Jesus, em 

São Paulo, realizou dia 10 de junho sua tradicional festa junina 

e, como sempre, lá estavam vários Guanellianos Cooperadores 
ajudando as Filhas de Santa Maria da Providência no Bazar e 

no Bingo. É a partilha do carisma na Família Guanelliana.  
A redação 

 

CONHECENDO O ESTATUTO 

 

NOVO ESTATUTO E DIRETÓRIO 

A comissão instituída para a revisão e adaptação do Diretório ao novo 

Estatuto da Associação Guanellianos Cooperadores entregou as observações 
e o Conselho Interprovincial reuniu o conteúdo e apresentou na reunião dos 

Conselhos da Família Guanelliana no Brasil, ocorrida em 29 e 30 de abril de 
2017. 

Os conselheiros dos SdC, das FSMP e da AGC analisaram item por 
item. O texto passará por mais uma revisão gramatical e ortográfica antes 

da impressão. 

A redação 
 

HOMENAGEM PÓSTUMA A ROMILDO ROSA 
 

Romildo Rosa, guanelliano cooperador, nasceu em Santa Maria no dia 24.04.1943, encer-
rou sua missão aqui num sábado, dia 20.05.17, quando partiu para junto do Pai. Casado com 

Neuza, tinha três filhas e três netos. Quando jovem estudou, até a 4ª série, na Cidade dos Me-
ninos. Pertinho da Instituição ele cresceu, viveu e após a conclusão dos  estudos, continuou aju-

dando a Cidade dos Meninos como voluntário. Ingressou no grupo de guanellianos cooperadores 
Bom Samaritano, em 1994, na Cidade dos Meninos. Com o fechamento da Instituição o grupo 
migrou para a cidade de Santa Maria, integrando o grupo Providência, junto aos Colégios Pão 

dos Pobres e Providência. Sempre muito disponível, foi incansável para colaborar em qualquer 
atividade em que fosse necessário. Sempre resignado, nunca se queixou de seu sofrimento, até 

mesmo quando sofreu um acidente de trabalho. Após isso sua saúde foi ficando debilitada até 
que sua memória o traiu, não conhecendo mais nem os familiares. Foi uma pessoa que se dedi-
cou muito à sua família e às pessoas necessitadas, vivendo o carisma guanelliano por mais de 

sessenta anos. Também foi Ministro da Eucaristia em sua comunidade, que pertence à Paróquia 
Nossa Senhora da Glória, em Camobi. Que Deus o Tenha em sua glória!  

Maria Rossato, Cooperadora do Grupo Providência -Santa Maria - RS 
 

 

FALECIMENTO 

 Faleceu dia 19 de junho de 2017 a cooperadora Roberta Nobre Pires Mendes, Presidente 
do Conselho da Província Nossa Senhora da Providência. 

Luciana Barateli Gomes Genari, 

Secretária do CPNSP 
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