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Amigos guanellianos cooperadores e aspirantes, 

 

O tempo passou tão rápido que nem percebemos que os caminhos 

foram traçados por Deus, as alegrias foram somadas, as dificuldades  

ultrapassadas, as tristezas superadas e muitas ações em favor do irmão  

foram realizadas. O ano de 2017 voou e quase perdi a hora de dizer : 

obrigada pela presença, pelo serviço, pela sensibilidade, pela atenção, pelo 

carinho, pela troca, pela amizade... enfim, obrigada por fazeres parte da 
Família Guanelliana. 

Quantas coisas fizemos neste ano! 

Foi um ano em que acertamos em algumas decisões,  ano em que 

partilhamos a vida e o amor de Deus por nós. Mas em alguns momentos deixamos que o 

egoísmo, o desânimo se manifestassem e nos afastassem uns dos outros, de Deus e da nossa 

vocação de guanellianos. 
Vamos aprender com nossos erros e aperfeiçoar cada vez mais a existência que Deus nos deu, 

na vivência da vocação do carisma guanelliano. 

Que a certeza de novo começo traga  esperança e paz, renovando também  o desejo de 

acertar. Que a virada de uma data, de uma página no calendário ou a troca de uma agenda 

tragam a disciplina e a perseverança para se avançar nos propósitos almejados para o novo 

ano. 

O ano é feito não apenas de dias, semanas e meses, mas também da colaboração de 
todos aqueles que estão empenhados na vivência do projeto de Deus para nós, na construção 

de um mundo mais justo e fraterno. 

Sobre a solenidade do santo Natal, São Luís Guanella nos diz que “ Na noite de luzes, 

quando Jesus nasceu em Belém, os anjos cantavam: Glória a Deus nas alturas e paz na terra 

aos homens de boa vontade!     Na ocorrência daquela santa noite, os seguidores de Jesus se 

unem em todas as partes da terra para exultarem de júbilo: hoje nasceu para nós o Salvador, 
apressemo-nos para adorá-lo!” 

No limiar deste ano, na proximidade do Natal, queremos fazer nossas essas palavras: 

possamos nos unir como irmãos, como Família para cantar glórias a Deus e receber dele o 

Salvador que nos une no amor e na fraternidade. 

A todos um Natal pleno do amor de Deus por nós, que nos mandou seu filho para nos 

ensinar a amar e a caminhar para os braços do Pai. E um Ano Novo repleto das bênçãos de 
Deus, para que possamos crescer na vivência da Caridade, na realização de nossos projetos 

pessoais e guanellianos, na comunhão com nossas famílias e com a Família Guanelliana.  

 

Irene Neves Sivieri 

Presidente do Conselho Interprovincial da AGC 

 

mailto:coop.guanellianos@zipmail.com.br
mailto:silvia@sagazdigital.com.br
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REFLEXOS DA ASSEMBLEIA DA PROVÍNCIA NOSSA DO TRABALHO 

XX ASSEMBLEIA DOS GUANELLIANOS COOPERADORES 
Nos dias 8, 9, e 10 de setembro, nas dependências da casa de retiro Nossa Senhora Divina 

Providencia, no município de Viamão foi realizada com muita alegria a XX Assembleia Eletiva dos 
Guanellianos Cooperadores. Contou com a presença de 98 pessoas: cooperadores com promessas e 
aspirantes, irmãs e padres. A abertura aconteceu ás 20h15min do dia oito, com a composição da 
mesa, acolhida dos grupos presentes, hino Nacional e do Rio Grande do Sul, e as saudações dos 
componentes da mesa. Logo foram dadas as orientações para o bom andamento da Assembleia. 

A apresentadora do evento foi a professora Ân-
gela Rimolo Rizzo, aspirante que conduziu com efici-
ência sua missão. O assessor da Assembleia foi o sa-
cerdote Antonio Francisco de Melo Viana: Servo da 
Caridade, há 32 anos, formado em Filosofia, Teologia 
e Psicologia e atuante como delegado dos Guanellia-
nos Cooperadores da Província Nossa Senhora da Pro-
vidência. Durante a assembleia abordou o seguinte 
tema: ‘A Família na visão do papa Francisco e de São 
Luís Guanella’ e tendo como lema: Testemunho de fé 
e caridade. O padre Antonio utilizou como referencia o 
documento da igreja: “Amoris Laetitia” – sobre o a-
mor na família de autoria do papa Francisco. Neste contexto o conferencista ressaltou a importância 
da família tendo como modelo a família de Nazaré, ressaltando que o matrimonio é vocação e a fa-
mília é o pilar da sociedade, lugar de diálogo, encontro e educação. Também destacou que não exis-
te vida sem amor e que a falta de afetividade gera isolamento. É necessário que toda a família tenha 
um projeto de vida baseado no amor para que possa bem conduzir os seus filhos. Citou como exem-
plo São Luís Guanella, seu testemunho de vivência em família e seu projeto de caridade. 

Tivemos a oportunidade de vivenciar as celebrações eucarísticas e os momentos fortes de es-
piritualidade coordenada pelos grupos responsáveis.  Houve também no sábado à noite, a concreti-
zação de um dos objetivos da assembleia a eleição do Novo Conselho para o exercício dos próximos 
três anos, antecedeu com a oração do Espirito Santo para iluminar as mentes do grupo votante en-
quanto o outro grupo permaneceu em oração.  Após a votação foi então revelado as pessoas escolhi-
das para o Novo Conselho: 
Presidente: Marta Beatriz Benetti, Vice-presidente: Sonia Terezinha Kramer, Secretária: Edna Maria 
dos Reis, Tesoureiro: Gilberto Antonio Benetti. 1º Conselheiro: Licério Kolling, 2 º Conselheiro: Vilde 
de Souza Neto, Suplentes: Tereza Castelan e Elisabeth Finardi 

No domingo pela manhã, durante a celebração tivemos a posse do Novo Conselho dos Guanel-
lianos Cooperadores, num clima de alegria e muita confiança. Logo após o almoço festivo. 

 
Irmã Nair Benini, Ângela Rimolo Rizzo,  

Marilaine Brizolla, Porto Alegre - RS 

 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 

 
Conforme programado, dia 25 de novembro de 2017, o 

Conselho da Província Nossa Senhora da Providência dos 

Guanellianos Cooperadores esteve reunido, em São Paulo. 

Entre tantos assuntos da pauta estavam as atividades em 

comemoração aos 25 anos da Associação Guanellianos Co-

operadores, a avaliação do ano corrente e o calendário das 

atividades para 2018. 
A reunião realizada na casa do presidente da Província e, 

como sempre, transcorreu num clima de família com a 

presença de todos os membros do Conselho e delegados, 

padre Antonio Viana e irmã Auriana, também da presiden-

te do Conselho Interprovincial. 
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SÃO LUÍS GUANELLA, UM EDUCADOR APAIXONADO 

 
   São Luis Guanella dedicou durante a sua vida muitas horas para escre-

ver e ensinar jovens, adultos e moças. Recém chegado ao seu campo de 

apostolado percebe logo que a primeira batalha a ser travada em favor dos 

pobres era a escola: era necessário fazer aquela população sair da ignorân-

cia.  

A escola, como meio de promoção da pessoa, tornou-se parte integrante do 
seu ministério sacerdotal. Não somente os jovens, mas os adultos eram 

convidados a se fazerem presentes na casa paroquial para os cursos notur-

nos. Tinha o diploma de professor primário. O amparo jurídico do seu ofício 

lhe permitiria um espaço maior de ação e de liberdade no ensino. Os seus 

sucessos na instrução da população começaram a dar inveja às autoridades 

de fé maçônica e marcaram o inicio de uma autêntica perseguição que durou por longos anos. 

   São Luís Guanella escreveu Normas para bem dirigir o ensino elementar, impresso em Milão 
pela tipografia Eusebiana em 1883. O que denominou “pequena biblioteca de opúsculos ascéti-

co-morais com capítulos distintos: -na igreja, -na escola, no meio da natureza.  

No opúsculo da escola escreve: “Muitos livros de pedagogia e de método se apresentam ao pro-

fessor elementar para bem conduzir a sua escola. Aqueles são volumes estudados nos quais as 

matérias são tratadas com amplitude de argumentos. Livros feitos assim nem sempre são ade-

quados à capacidade de todos os que exercem o ensino, ou oportunos aos mestres que estão 
ocupados em múltiplo trabalho. Eu vos ofereço um livrinho, no qual, com simplicidade de escrita 

e clareza de pensamentos, como melhor pude, apresento ao mestre uma norma para dirigir com 

proveito o ensino.”  

   Teve também a preocupação de elaborar as orientações para os educadores. O educador gua-

nelliano se deve valer em primeiro lugar da forma expositiva e depois da dialógica para reforçar 

na mente do aluno as noções percebidas; ao dialogar, o educador deve se comunicar com sim-

plicidade. O educador, para educar a mente e o coração da criança, deve caracterizar o seu en-
sino com a marca da exemplaridade. 

 O educador é como um guia que conduz a criança no seu caminho. De tempo em tempo é ne-

cessário o guia, mas o maior trecho da viagem, ele deve percorrê-lo sozinho. O professor apon-

ta as regras a serem observadas no aprender. 

          São Luís Guanella também desenvolveu o Método Preventivo para a área educacional. 

Trata-se de um método que leva a um comportamento que envolve toda a formação e determi-
na a qualidade da relação educativa. O método preventivo é entendido como presença afetuosa, 

constante e atenta por parte do educador, que ajuda o educando a não cair em experiências 

negativas, através da individuação de estratégias sempre mais aptas para promover, solidificar 

e melhorar a sua personalidade. O método preventivo na Pedagogia Guanelliana é entendido 

como aquela presença afetuosa, constante e atenta do educador que ajuda o educando a não 

cair em experiências negativas de vida. Cabe ao educador guanelliano desenvolver, nele mesmo 
e nos seus educandos, determinadas habilidades, atitudes, sentimentos que são o sustentáculo 

da atuação relacional: Olhar, Ouvir, Falar e Cuidar. 

Olhar: Um olhar ativo, atento, que acolha as mudanças, as semelhanças e as diferenças; um 

olhar que capte antes de agir, que compartilhe dúvidas e transmita confiança. 

Ouvir: Um ouvir ativo consiste em colocar-se no lugar do aluno através da apreensão atenta 

dos seus sentimentos, contidos na sua verbalização, e assumir ajudá-lo sobre seus próprios sen-

timentos e suas dúvidas. 
Falar: Ao falar, o professor pode ajudar, tranquilizar, dar segurança, oferecer pistas ao aluno. A 

fala tanto pode destruir como fortalecer um relacionamento inter pessoal. 

“Quem ensina com o coração prepara pessoas para um mundo melhor” 

São Luís Guanella 

 

Professora Ângela Rimolo Rizzo e aspirante do  
Grupo Mário Tarani – Porto Alegre – RS 
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REUNIÃO DO CONSELHO DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 

Na sede da Província dos SdC, em Porto Alegre 
– RS, aconteceu a reunião do Conselho Provincial da 
Associação Guanellianos Cooperadores. Como sempre, 
a pauta não era pequena e a tarefa de programar as 
atividades para 2018 era o principal item em razão da 
comemoração dos vinte e cinco anos da Associação no 
Brasil. 

Dirigidos pela presidente Sra. Marta Beatriz Be-
netti, com o apoio dos delegados padre Odair Daniele 
e irmã Sonia Maria Southier, os trabalhos foram levados a bom termo. 

Também esteve presente a provincial das Filhas de Santa Maria da Providência, irmã Maria Eni 
Massani, enriquecendo os laços da Família Guanelliana. 

 
 

MISSA FESTIVA DO JUBILEU DOS 70 ANOS DOS SdC NO BRASIL 

 

No dia 16 de outubro, às 9h da manhã no Santuário Basílica 

da Medianeira em Santa Maria-RS, tivemos a celebração da Santa 
Missa de Ação de Graças pelos 70 anos da presença dos Servos da 

Caridade no Brasil e foi transmitida, para todo o Brasil, pela Rede 

Vida. A Missa foi presidida pelo bispo da Diocese de Barra do Gar-

ças-MT, Dom Protógenes José Luft (Servo da Caridade), concele-

brada pelo Bispo da arquidiocese de Santa Maria-RS, Dom Hélio 

Adelar Rubert, e por sacerdotes Servos da Caridade. 

 Estiveram presentes Irmãs Filhas de Santa Maria da Provi-
dencia, Guanellianos Cooperadores, educadores e alunos das esco-

las Guanellianas de Santa Maria, juntamente com a comunidade 

local. 

Momento especial de agradecimento pelo belíssimo trabalho 

dos Servos da Caridade no Brasil, que hoje estão presentes no Bra-

sil em seis estados e no Distrito Federal . Rio Grande do Sul, Para-
ná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco e Brasília-

DF.  

 
 

II ENCONTRO DE ANIMAÇÃO GUANELLIANA DO NORDESTE 

Nos dias 21 e 22 de outubro de 2017, 

aconteceu na cidade de Itapipoca, na praia de 

Mundaú, no Ceará, na casa de Encontros da 
Diocese local, o II Encontro de Animação Gua-

nelliana do Nordeste. Organizado pelo guanel-

lianos de Itapipoca, capitaneados pela irmã 

Maria Lúcia Joner e a cooperadora Marylande 

Alves de Mendonça, reuniu mais de setenta 

pessoas das cidades de Itapipoca – CE, Amon-

tada – CE, Salgueiro – PE e Cedro – PE. 

A parte formativa do encontro coube ao 

padre Antônio Francisco de Melo Viana, dele-

gado da Província Nossa Senhora da Providência e à Sra. Irene Neves Sivieri, presidente do 

Conselho Interprovincial. 

 Foi uma grande festa da Família Guanelliana animada pelas lideranças do guanellianos 

cooperadores, SdC, FSMP e MLG.  



Centelha da Caridade - Ano XV Nº 60 – Dezembro de 2017                                                                           Pg. 5  

PROMESSA EM SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO 

No dia 24 de outubro de 2017, durante as missas em louvor a São Luís Guanella, quatro 
pessoas emitiram promessa e se efetivaram como guanellianos cooperadores. 

Em São Paulo nos congratulamos com o Sr. Bento Anselmo Ramos e Sra. Cleusa Correa Ramos, 

do grupo Caridade, Fé e Vida e no Rio de Janeiro, com o Sr. Alberto Schier e a Sra. Ivanete de 

Mello Schier, do grupo Padre José de Anchieta. 

 Parabéns aos novos cooperadores. Que São Luís Guanella interceda bênçãos e graças pa-

ra que possam continuar a caminhada no carisma da caridade em suas paróquias, testemu-
nhando o amor de Jesus aos mais necessitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cleusa Correa Ramos e                                                 Alberto Schier e 

             Bento Anselmo Ramos                                            Ivanete de Mello Schier 

 

 

RETIROS ESPIRITUAIS - 2017 

 

 
SÃO PAULO  
DATA: 08 de Outubro 

2017  

TEMA: “Sou Missionário: 

Percalços e Sucessos” 

PREGADORA: Ir. Rosa 

Clara, MC 
 

 

 

 
RIO DE JANEIRO 

DATA: 02 de De-

zembro 2017  

TEMA: “Ser Guanel-

liano com Qualidade 

(Pertença)” 

PREGADORES: Padre 
Hélio da Costa Fer-

reira e irmã Francis-

ca Auriana Rocha 
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ANO DO LAICATO 2017 - 2018 

 “A Igreja no Brasil vai celebrar, no período 
de 26 de novembro de 2017, Solenidade de Cristo 
Rei, a 25 de novembro de 2018, o “Ano do Laicato”. 
Na segunda reunião ordinária do Conselho Perma-
nente deste ano, realizada de 20 a 22 de junho, foi 
apresentado o projeto preparado pela Comissão 
Episcopal Especial para o Ano do Laicato e em bre-
ve as Dioceses e Prelazias receberão as orientações 
metodológicas de como se preparar e celebrar em 
suas comunidades. 

O tema escolhido para animar a mística do 
Ano do Laicato foi: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos 
na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino” e o lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo”, Mt 5,13-14. Se-
gundo o bispo de Caçador (SC), dom Severino Clasen, presidente da Comissão Episcopal Especial 
para o Ano do Laicato, pretende-se trabalhar a mística do apaixonamento e seguimento a Jesus Cris-
to. “Isto leva o cristão leigo a tornar-se, de fato, um missionário na família e no trabalho, onde esti-
ver vivendo”, disse o bispo.” (Fonte CNBB) 
 A Associação Guanellianos Cooperadores, que é formada por leigos e leigas que buscam viver 
o Carisma da Caridade, tem muito a estudar, refletir, aprender e celebrar juntamente com todos os 
leigos engajados na Igreja. 

 

 

PARAIPABA – CE - COMUNIDADE SÃO LUÍS GUANELLA 

A cidade de Paraipaba – CE, já teve a presença de irmãs 
Filhas de Santa Maria da Providência atuando em serviços pas-
torais. A paróquia da cidade, como em todas as cidades nordes-
tinas, possui várias comunidades e, em uma delas, a de Cacim-
bão, a devoção a São Luís Guanella continua viva e lá está sen-
do construída uma capela, cujo padroeiro é São Luís Guanella. 
As Filhas de Santa Maria da Providência e os Servos da Carida-
de, através do padre Adelmo Maldaner, têm dado apoio para a 
construção.  

 A convite da coordenação do II Encontro de Animação 
Guanelliana do Nordeste, membros da comunidade de Cacim-
bão estiveram presentes. Entre eles a Sra. Fátima e as Sra. 
Ritinha, que apresentaram a programação da Festa de São Luís 
Guanella que ocorreu de 15 a 25 de novembro de 2017, que no 
dia 23 de novembro teve celebração eucarística presidida pelo 
padre Adelmo Maldaner. 

 Que Deus ilumine a comunidade e que São Luís Guanella, 
pelo seu testemunho de amor ao pobres, anime a todos na vi-
vência cristã. 

 

PADRE SELSO EUGEN FELDKIRCHER – 50 ANOS DE SACERDÓCIO 

No dia 17 de dezembro, na paróquia Santa Cruz, em São Paulo, houve 
a celebração de missa festiva em ação de graças pelos cinquenta anos de 
vida sacerdotal do padre Selso Eugen Feldkircher que, atualmente, trabalha 

em Luján, na Argentina, como 
formador. A comunidade agra-
deceu pelo trabalho que ele 
realizou, com humildade e em-
penho, no Recanto Nossa Se-
nhora de Lourdes e como pároco. Que Deus o ilumine 

na continuidade do seu trabalho pelo Reino de Deus. 
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ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2017 - SÃO PAULO 

Os grupos guanellianos se esmeram na 
preparação do encerramento do ano. Afinal, “é 
de lei” avaliar a caminhada e festejar as alegrias 
colhidas durante um ano de trabalho. Louvemos 
a Deus por tudo o que nos concede. 

Normalmente, para esse evento, são con-
vidadas pessoas nas quais colocamos a nossas 
expectativas de que possam vir a fazer parte da 

Associação Guanellianos Cooperadores, dando-lhes chance a elas de verem um pouco da nossa ale-
gria em ter São Luís Guanella como modelo de vida. 

O encerramento do ano em São Paulo aconteceu na paróquia Santa Cruz, organizado pelos 
membros do grupo Fé, Coragem e Ideal e teve uma belíssima celebração da Luz, distribuição do ca-
lendário da Província para 2018 e, não poderia faltar, salgados e doces para a confraternização. 

 

CALENDÁRIOS DE ATIVIDADES – 2018 
 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  2018 

DATA  EVENTO LOCAL 

03/fev Abertura do Ano SP 

03/fev Abertura do Ano BSB 

03/fev Abertura do Ano RJ 

24/fev ECODEL (Encontro de Coordenadores e Delegados Locais) A definir 

25/fev Reunião do CPNSP   Santa Cruz – SP 

03/mar Formação Paralela  BSB 

11/mar Formação Paralela  SP 

07/abr Mega-Evento Recanto – SP 

14/abr Formação Paralela  RJ 

05/mai Romaria SP 

05/mai Romaria RJ 

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

26 e 27/mai Reunião dos Conselhos da Família Guanelliana Porto Alegre 

29/mai Romaria BSB 

02/jun Reunião do CPNSP   Santa Cruz – SP 

30/jun Mega-Evento RJ 

19, 20, 21 e 22/jul Visita aos grupos do Nordeste Nordeste 

22/jul Retiro Local BSB 

18 e 19/ago XIX Assembleia (Celebrativa dos 25 anos) São Paulo 

07/set Retiro Local RJ 

15/set Reunião do CPNSP Santa Cruz – SP 

22/set Retiro Local SP 

14/out Retiro para Renovação da Promessa BSB 

21, 22 e 23/out Tríduo de São Luís Guanella SP, RJ e BSB 

24/out Missa Festiva de São Luís Guanella e Renovação da Promessa SP, RJ e BSB 

24/nov Reunião do CPNSP Santa Cruz – SP 

01/dez Encerramento do Ano SP 

07/dez Encerramento do Ano RJ 

19/dez Missa Intercontinental e Encerramento do Ano BSB 

19/dez Missa Intercontinental SP, RJ 

19/dez Missa Intercontinental SP, RJ 
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PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  2018 

DATA  EVENTO LOCAL 

26/01 a 01/02 Retiro da Família Guanelliana Canela - RS 

17/fev 
Visita da Presidente e Delegados da Província aos grupos de Santa Terezi-

nha de Itaipu (após a Celebração Eucarística) 
Santa Terezinha - PR 

17 e 18 /02 Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho. Santa Terezinha - PR 

28 e 29/04 Retiro do núcleo Planalto/Carazinho e Santa Maria Carazinho 

26 e 27 / 05 Reunião dos Conselhos da Familia Guanelliana  Porto Alegre  - RS 

23 e 24/06 Retiro do núcleo Capão da Canoa/Porto Alegre e Canela Porto Alegre -RS 

06/jul Visita da Presidente e Delegados da Província aos grupos de Porto Alegre Porto Alegre - RS 

07 e 08/07 
Formação dos Coordenadores e Delegados e Reunião do Conselho Provinci-

al. 
Porto Alegre - RS 

07, 08 e 09/09 

XXI  Assembleia – Celebrativa – Tema: Vinte e cinco anos de bênção e 

missão e o Lema: Olhar o passado com gratidão. Viver o presente com 

paixão. Abraçar o futuro com esperança. 

Planalto - RS 

01 e 02 /12 Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho Porto Alegre – RS 

 

 

CONHECENDO O ESTATUTO 

 

Uma das dimensões da nossa missão na Igreja 
“19.Na Igreja 

A nossa atividade tem dimensão eclesial. Com o testemunho 

pessoal, o empenho pela evangelização e as diversas atividades de 

apostolado nos preocupamos em fazer crescer a vida da nossa igreja 

particular, diocese e paróquia, em nome da caridade, dom gratuito do 

amor para todos. 

Sentimo-nos responsáveis pela sua edificação como comunidade de fé, 
de oração, de fraternidade e de empenho missionário superando a in-

coerência entre Evangelho e vida.  

De modo particular o Guanelliano Cooperador mantém viva a 

atenção para com os pobres e os fracos, inserindo-se nos organismos 

eclesiais a isto prepostos. Favorece o diálogo inter-religioso e ecumê-

nico.” (EAGC) 
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