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Amigos guanellianos cooperadores e aspirantes, 

 

Este ano, a Assembleia das Províncias dos Guanellianos 

Cooperadores teve, além da formação, um caráter específico: eleição do  

Conselho Provincial. É a primeira eleição orientada pelo novo Estatuto e 

Diretório, assim algumas novidades aconteceram. O número de 

conselheiros é de seis, sendo  presidente,  vice-presidente,  secretário,  

tesoureiro e dois conselheiros. Outra novidade é que a gestão do 

Conselho é de três anos. Entretanto, o mais importante é que com a 

eleição podem-se renovar as pessoas que terão a tarefa de motivar e conduzir os 

Guanellianos Cooperadores para um crescimento da espiritualidade, para a vivência mais 

profunda do carisma guanelliano, para a prática da caridade seguindo os exemplo de Jesus 

Cristo e os passos de São Luís Guanella. 

Na Província Nossa Senhora da Providência, ao lado da experiência  do presidente 

eleito, foram eleitas, para vice presidente e secretária, Cooperadoras que assumem pela 

primeira vez a participação no Conselho. 

Na Província Nossa Senhora do Trabalho, para presidente e secretária também foram 

eleitas pessoas que ainda não participaram do Conselho. 

Podemos afirmar que a Assembleia é tempo de renovar para crescer! Com certeza, 

novas ideias virão para enriquecer a caminhada dos guanellianos cooperadores, seja na 

participação dos eventos, seja na formação, seja na prática da caridade, seja nas relações 

inter-pessoais, seja na motivação e testemunho.  

Parabenizamos a todos pela escolha! Agradecemos o “sim” de cada um. Desejamos 

um crescimento efetivo ao longo desse novo período. Que nessa caminhada a Mãe da 

Providência e São Luís Guanella intercedam por nós para que tenhamos a coragem, a força, 

a sabedoria para vivermos nossa vocação, para realizarmos nossa missão como cristãos e 

como membros da Família Guanelliana.  

 

Irene Neves Sivieri 

Presidente do Conselho Interprovincial da AGC 
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NOVOS CONSELHOS NAS PROVÍNCIAS 

 As Províncias Nossa Senhora da Providência e Nossa Senhora do Trabalho, em suas As-
sembleias ordinárias, elegeram seus Conselhos para o triênio 2018/2020. 

 Parabéns ao eleitos; que possam realizar os trabalhos com amor, seriedade e competên-

cia para difundir o carisma da caridade deixado pelo nossa Fundador São Luís Guanella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME FUNÇÃO

Marta Beatriz Benetti Presidente

Sonia Terezinha Kammer Vice-Presidente

Edna Maria dos Reis Secretária

Gilberto Antônio Benetti Tesoureiro

Licério José Colling Conselheiro 1º

Vilde de Souza Netto Conselheiro 2º

Tereza Castelani Sanguine Suplente 1º

Elisabeth Finardi Squasoni Suplente 2º

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA
NOME FUNÇÃO

Paulo Sivieri Presidente

Rosangela Maria Andrade do Nascimento Felix Vice-Presidente

Silvia Neves Sivieri Secretária

Hélio Ferreira de Souza Tesoureiro

Helena Fonseca Anjos Conselheira 1ª

Sônia Maria Rosa Patti Conselheira 2ª

Régis Fernando Azevedo da Silva Suplente 1º

Regina Maria Ribeiro Teixeira Suplente 2ª
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ASSEMBLEIA NA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA (PNSP) 

 

A XVIII Assembleia dos Guanelianos Cooperadores realizada em 19 e 

20 de agosto de 2017 em Mangaratiba/RJ, teve como tema “A Família na 

visão do Papa Francisco e São Luis Guanella” e com lema “Testemunho de Fé 

e Operosa Caridade”  

Iniciamos nossos trabalhos com oração e as palestras proferida pelo 

Pe Antonio Viana, muito reflexivas e enriquecedoras. Foram momentos para 
nos afastar da correria natural do dia a dia que nos absorve e, por algum 

momento,  deixamos de lado o pensamento contínuo do exemplo e bondade 

de São Guanella.  

Estes encontros são particularmente importantes para o crescimento 

dos Guanellianos Cooperadores se interiorizarem e sentirem o que o Senhor 

Deus nos fala.  

No Evangelho encontramos vá-
rias passagens nas quais Jesus se re-

tira para uma região montanhosa, e 

em silêncio medita e ora para obede-

cer e agradar ao Pai. “...naqueles dias 

subiu ao monte a orar, e passou a 

noite em oração a Deus. E, quando já 
era dia, chamou a si os seus discípu-

los, e escolheu doze deles, a quem 

também deu o nome de apóstolos...” 

Lc 6, 12-13. Assim também São Luiz 

Guanella em suas necessidades, se 

isolava em seu quarto e junto ao Sa-
crário buscava respostas para suas decisões e atitudes importantes.  

Também nesta Assembleia, imbuídos do Espírito Santo e com a interseção de São Luís 

Guanella, buscamos luz para eleição do novo conselho.  

Ao final da Assembleia, com a missa, celebramos a posse do novo Conselho finalizando 

com um almoço e despedida de um final de semana abençoados e gratificados.  

Voltamos para nossas residências certos de termos cumprido mais esta missão na Associ-

ação dos Guanellianos Cooperadores.  
Julita Lima Cardoso e Jucy Cardoso de Pinho 

Cooperadora e Aspirante do Grupo Mário Tarani 

São Paulo - SP 
 

A FAMÍLIA 

 Família foi o tema abordado na XX Assembleia dos Guanellianos 

Cooperadores, na qual destacou-se a visão de são Luís Guanella e do Papa 

Francisco, trazendo como modelo a FAMÍLIA DE NAZARÉ. 

 A família é pilar fundamental, o “forte” de Deus. A família é o lugar onde o 

amor se enraíza, onde deve haver o sentido de pertença, gerando a ajuda 

mútua. Onde não existem raízes, as relações tornam-se frágeis e qualquer 
“vento” pode abalar suas estruturas. 

 A família deve ser recuperada na sua dimensão sagrada do amor, onde o 

afeto, a estima, a consideração pelo outro e a partilha devem estar presentes. A 

falta de afetividade e de vínculos gera o isolamento e o vazio existencial. 

 Façamos de nossa família, O SANTUÁRIO DO AMOR, seguindo o exemplo 

da Sagrada Família de Nazaré.  
Marta Beatriz Benetti 

Guanelliana Cooperadora do Grupo Providência – Santa Maria - RS 

Presidente do Conselho da Província Nossa Senhora do Trabalho 
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XVIII ASSEMBLEIA DA PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA (PNSP) 
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XX ASSEMBLEIA DA PROVINCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO (PNST) 
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ASSEMBLEIA – PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA (PNSP) 

 
A nossa Assembleia da Província 

Nossa Senhora da Providência, foi 

realizada nos dias 19 e 20 de a-

gosto em Mangaratiba-RJ, lugar 

aconchegante junto à natureza 

rodeada por montanhas e sem 
comunicação via internet, o que 

foi muito bom para alguns pois o 

a concentração foi toda para o 

evento. 

Nosso palestrante foi o padre An-

tônio que falou sobre o tema rela-

cionado à Família, uma bela pa-
lestra realizada com muita sabe-

doria. O Espírito Santo nos dirigia 

em tudo que fazíamos na missa, nas orações, nas dinâmicas, na animação e a recepção com 

grande acolhida. Pudemos também eleger o novo Conselho da Província. Enfim uma assembleia 

de muitas bênçãos e carinho partilhado entre os Guanellianos Cooperadores de Brasília, Anchie-

ta, Itaguaí e São Paulo. Um reencontro para dividir experiências e matar muitas saudades. 
Grupo  Guanella em Ação 

São Paulo – SP 

 

JUBILEU DE PRATA DO PADRE MAURO VOGT e 

RENOVAÇÃO DOS VOTOS DAS IRMÃS HILDA E APARECIDA 

 

A Paróquia de Santa Teresinha, em Santa 
Terezinha de Itaipu no Paraná, viveu um 

momento de muita alegria no último dia 19 de 

agosto, ao celebrar junto com o Pe. Mauro, 

provincial dos Servos da  Caridade e filho desta 

Terra, o seu jubileu de prata. Nós nos 

alegramos pelo dom da vocação do Pe. Mauro. 
Nesta mesma celebração duas junioristas, 

Filhas de Santa Maria da Providência, 

renovaram seus votos. Ir Hilda e Ir Aparecida 

tiveram uma semana de intensa convivência 

em nossa comunidade em preparação para este momento. Momentos como este alegram e 

unem a Família Guanelliana. Que São Luis Guanella continue inspirando santas vocações para o 
serviço da Igreja. 

Sonia Terezinha Kammer 

Guanelliana Cooperadora do Grupo São José 

Santa Terezinha de Itaipu – PR 

 

ATIVIDADES EM ITAGUAÍ - RJ 

 
Hoje temos a reza do terço com o título: As mães que rezam pelos filhos. 

O grupo de Guanellianos cooperadores reza toda segunda sexta-feira do mês na 

Catedral São Francisco Xavier, aberto  a todas as mães. 

Uma vez por mês, nós nos reunimos nas casas das guanellianas coopera-

doras afastadas pela enfermidade. 

Selma Gomes Lino 
Guanelliana Cooperadora do Grupo Amigos de Cristo - Itaguaí – RJ 
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PADRE ARMANDO BREDICE, SdC – 100 ANOS DE VIDA 

 
“22 de agosto de 1917” 
Em plena 1ª Grande 

Guerra, nascia em San Marco 
La Catola, Província de Foggia 
na Itália, um dos 10 filhos do 
casal Celestino e Angiolina,que 
no Santo Sacramento do 
Batismo recebeu o nome de 
Armando Celestino Bredice. 
Cresceu no ambiente familiar, 
como criança e adolescente e 

na sua mocidade foi convocado para participar da 1ª Grande Guerra, daquele conflito sangrento que 
ceifou milhões de seres humanos. 

 Após aquele trágico conflito em que assistiu de perto seus colegas e amigos serem mortos, 
sentiu o chamado de Deus, deixou tudo e todos e procurou várias Congregações Religiosas, mas 
nenhuma delas o aceitava devido à grande confusão que reinava na época e à difícil recuperação 
daquelas entidades religiosas. 
Foi quando, iluminado pelo Espírito de Deus e por 
Maria Santíssima, entrou na Basílica de São José 
Triunfale, em Roma, e o padre daquele templo 
perguntou: ¨ O que procuras?”  ele respondeu: 
¨Quero ser padre, mas ninguém me quer¨ 
Ali começou sua caminhada para o Sacerdócio, foi 
mandado para Milão onde fez seus estudos, junto à 
Congregação dos Servos da Caridade, ¨Obra de São 
Luis Guanela¨ 

 Votos Religiosos, 31 de maio de 1952. 
Ordenação Diaconal, 08 de dezembro de 1952. 
Ordenação Presbiteral, 19 de dezembro de 1953. 

Da guerra para a paz, para conduzir o 
rebanho de Cristo. 
E na data de 22 de agosto de 1917 presidiu o Santo Sacrifício da Missa juntamente com os 
Concelebrantes: Cardeais, Bispos, Sacerdotes; Religiosos, Religiosas, Diáconos, Seminaristas e todo 
o povo de Deus na Paróquia Santa Terezinha, em Cruzeiro Novo, Brasília, Distrito Federal para 
comemorar e agradecer a Deus e a Nossa Senhora Mãe da Divina Providência o Centenário natalício 
de sua vida, com as bênçãos de Deus e as chuvas de rosas de Santa Terezinha. 

 

José Sérgio Antunes dos Santos 
Guanelliano Cooperador  - Grupo Mário Tarani 

São Paulo - SP 

 

ATIVIDADES EM PLANALTO - RS 
O pároco convidou as Irmãs e nosso grupo, Bom Samarita-

no, para assumir em 2016 uma missão de evangelização e carida-
de no Bairro Pro-Morar, na comunidade de São João Batista. No dia 
23 de junho de 2017, sob o comando da Irmã Sonia Southier, do 
Conselho local e apoio dos aspirantes e guanellianos cooperadores 
foi realizada a primeira festa junina. Foi um sucesso, com comida 
típica, dança e fogueira. 

 A alegria foi maior ainda com a presença da Provincial das 
Filhas de Santa Maria da Providência, Irmã Maria Eni. Estamos rea-
lizando um trabalho do Carisma Guanelliano: "PÃO E PARAÍSO". 

 

Suelcir Stieven 

Guanelliano Cooperador do Grupo Bom Samaritano  
Planalto – RS 
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COMEMORAÇÃO EM CAPÃO DA CANOA - RS 

 

O grupo de Guanellianos 

Cooperadores Irmã Lúcia, de 

Capão da Canoa – RS, 

comemorou dia 06 de agosto 

de 2017, o aniversário da Ana 
Maria Altmayer Ribeiro com 

muita festa e muita alegria.  

A Ana Maria fez a sua 

promessa em 02 de junho de 

2003 e é uma liderança efetiva na vivência do carisma da caridade naquela cidade. 

Parabéns a ela e que, pela intercessão de São Luís Guanella, Deus a abençoe e lhe conceda 

muitas graças para o seu testemunho de cristã. 
Grupo Irmã Lúcia 

Capão da Canoa - RS 

 

 

CONHECENDO O ESTATUTO 

 

 

NOVO ESTATUTO E 

DIRETÓRIO 

 

No Estatuto e Diretório 

vigentes da Associação 

Guanellianos Coopera-

dores, encontramos al-

gumas novidades em 

relação ao anterior. O 

quadro ao lado apresen-
ta algumas delas, com 

as quais todos deverão 

se acostumar.  

 

 

A redação 

ANTERIOR ATUAL

Cooperador Guanelliano Guanelliano Cooperador

Aspirante Aspirante a Guanelliano Cooperador

CONSELHO NACIONAL CONSELHO INTERPROVINCIAL

Presidente Presidente

Conselheiro Conselheiro

Conselheiro Conselheiro

Presidente Presidente

Vice- Presidente Vice- Presidente

1º Secretário Secretário

2º Secretário .

1º Tesoureiro Tesoureiro

2º Tesoureiro .

1º Conselheiro 1º Conselheiro

2º Conselheiro 2º Conselheiro

CONSELHO LOCAL COORDENAÇÃO LOCAL

Presidente de Grupo Coodernador

Secretário(a) Conselheiro (*)

Tesoureiro(a) Conselheiro (*)

Conselheiro Espiritual Delegado

CONSELHO PROVINCIAL

(*) As funções de secretário e tesoureiro do grupo poderão

ser atribuídas a consenso dos eleitos.

ESTATUTO E DIRETÓRIO
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PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA (PNSP) 

RETIRO PARA GUANELLIANOS COOPERADORES 

 

 No dia 23 vinte e três de julho de 2017, gua-

nellianos cooperadores dos grupos de São Paulo, par-

ticiparam do retiro anual, realizado no Centro de Edu-

cação Especial Sagrado Coração de Jesus. Com o te-
ma “Misericordiosos como o Pai”. 

 O pregador, padre Odacir Lazaretti, SdC, con-

duziu o grupo a conhecer mais a misericórdia de Deus 

através da leitura orante dos textos bíblicos: Marcos 

10,46-52 (Cura do cego Bartimeu; Lucas 10, 25-37 

(O Bom Samaritano) e Lucas 18, 9-14 (O Fariseu e o 

Publicano). Por esses textos, cada participante pode refletir sua condição de “necessitado de 
misericórdia e agente de misericórdia para os outros” 

 Após o momento de adoração e bênção do Santíssimo, a 

irmã Ireny Brombilla fez sua despedida da função de delegada da 

Província Nossa Senhora da Providência, pois agora ela irá para 

Planalto – RS. Todos os guanellianos cooperadores agradeceram a 

disponibilidade e o empenho da querida irmã, rezando para que 
possa realizar sua nova missão com a alegria do Senhor que é 

nossa força.  

A Redação 

 

SERVIR COM ALEGRIA 

Testemunho 

"Levantar  às 5:30 da manhã em um domingo de sol para estar pronta para o 
trabalho às 7:00:  coar o café com um coador que não é rápido o suficiente 

para estar pronto no horário combinado;  preparar a mesa do café já pensando 

em colocar o frango no forno;  usar uma cozinha em que só entrei para 

trabalhar poucas vezes, com pessoas maravilhosas é verdade, mas que 

também não têm intimidade com o local , em compensação esbanjam boa 

vontade e sabedoria;  usar um fogão que não tem pressa ou então subir e 
descer alguns degraus para usar um fogão melhor; nos dividir entre fazer o 

almoço na hora sem esquecer do cafezinho das 10:00; olhar para o forno e 

torcer para ele assar a tempo; servir o almoço com alegria e compartilhar das boas conversas 

que surgem, mas sem esquecer da louça para lavar;  servir o último café às 16:00 e finalizar os 

trabalhos, no retiro dos guanellianos cooperadores, cansada do dia e, mesmo assim, pensar que 

foi um dia maravilhoso e gratificante e agradecendo a Deus e a todos que nos convidam e 
confiam em nós para o trabalho e pensando quando será o próximo convite.  

Deve ser assim que São Luís Guanella se sentia depois de um dia de trabalho. Obrigada, 

Senhor, por me dar a oportunidade de me sentir assim. 

 

Cristina Maria Felizardo 

Aspirante a Guanelliana Cooperadora 

Grupo Guanella em Ação - São Paulo - SP 
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