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Amigos guanellianos cooperadores e aspirantes, 
 

Neste ano em que a Associação Guanellianos Cooperadores completa 25 

anos de vida organizada, todos somos convidados a refletir sobre nossa 

vocação e missão para podermos aprofundar o carisma e a vivência dele. 

Madre Elisabete Serena Ciserani, superiora geral das Filhas de Santa Maria 
da Providência e padre Alfonso Crippa, superior geral dos Servos da 

Caridade, em 12 de novembro de 2015, assim nos apresentam o Estatuto: 

“Com alegria, portanto, caríssimos Cooperadores, apresentamo-vos o 

Estatuto que contém a vossa carta de identidade na Igreja, na Família 

Guanelliana e na sociedade. É o próprio Dom Guanella que o entrega a vós, 

porque também vós nascestes do seu coração de pai. Com este Estatuto vós podeis viver a 
vossa vida cristã segundo a inspiração carismática do Fundador e sentir-vos parte da sua 

Família espiritual, com a qual sois chamados a fazer da Caridade o coração do mundo.”* 

“Nós, Guanellianos cooperadores, com alegria, agradecemos ao Senhor que nos suscitou na 

Igreja e nos faz associados à missão de caridade de São Luís Guanella. O Espírito Santo, de 

fato, deu ao nosso Fundador um coração de caridade; tornou-o capaz de se fazer pai e irmão 

dos pobres.”* 

Nosso coração só pode se abrir em agradecimento ao refletir sobre a bondade de Deus 
em nos chamar para viver o amor ao próximo do jeito de São Luís Guanella. Somos chamados a 

viver esse amor onde quer que nos encontremos, em nossa família, na Igreja, no trabalho, com 

os amigos.  

Nossa missão “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 Luís Guanella” deve nos levar a não “parar enquanto houver pobres a socorrer”!  

“Pobres sempre os tereis”, disse Jesus. Essa certeza deve nos motivar a testemunhar o 

carisma da caridade para que outras pessoas, como nós, se coloquem a serviço do irmão 

necessitado. Hoje as pobrezas se multiplicam, as necessidades são desdobradas e nossa 

presença no mundo torna-se imperiosa para instaurarmos o Reino de amor entre nós. 

“ Fiéis a este chamado do Espírito, com a característica de leigos [...], nos propomos a 
modelar a nossa vida sobre os exemplos de Dom Guanella e difundir o reino da caridade em 

comunhão com as Congregações guanellianas.” * 

Pedimos a intercessão de Nossa Senhora da Providência, de São Luís Guanella e da Bem-

aventurada Clara Bosatta para que tenhamos a ousadia, a coragem e a força para 

concretizarmos em nossa vida o que assumimos ao receber o Estatuto da Associação 

Guanellianos Cooperadores. 

*Estatuto da Associação Guanellianos Cooperadores  
Irene Neves Sivieri 

Presidente do Conselho Interprovincial da AGC 

mailto:coop.guanellianos@zipmail.com.br
mailto:silvia@sagazdigital.com.br
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SERVOS DA CARIDADE- NOVO CONSELHO GERAL 

 
No XX Capítulo Geral dos 

Servos da Caridade, realizado 

em Roma, em abril de 2018, a 

assembleia capitular elegeu um 

novo Conselho Geral, que terá 

à frente o padre Umberto 
Brugnoni, como Superior Geral 

da Congregação, para o próxi-

mo período de seis anos.  

O Conselho fica assim 

constituído: 

 

Don Umberto Brugnoni, 
Superior Geral; 

Don Nico Rutigliano, Vigário Geral e 1º Conselheiro Geral; 

Pe. Antony Samy Soosai Rathinam, 2º Conselheiro Geral; 

Fr. Franco Lain, 3º Conselheiro Geral; 

Pe. Gustavo De Bonis, 4º Conselheiro Geral. 

 
Para os eleitos nossa oração e gratidão por terem aceito este novo serviço à Congregação 

dos Servos da Caridade. 

A Redação 

 

SÃO LUÍS GUANELLA UM SANTO DA CARIDADE 
 

São Luís Guanella nos assegura que sua intenção fundamental na e-

dificação de sua obra religiosa foi a Caridade. Desde os primórdios de sua 

vida ele teve uma preocupação e uma predileção pelos mais pobres e es-

quecidos da sociedade. 

Seu vínculo com a Caridade o fez estar presente nos lugares onde as 
pessoas sofriam: crianças órfãs abandonadas, crianças e adolescentes com 

deficiências física e mental, idosos pobres e abandonados e imigrantes. 

 A sua obra de Caridade se espalhou por diversos continentes com a 

fundação de várias obras Guanellianas, obras concretas e ousadas, pauta-

das no amor providente e misericordioso de Deus Pai para com os pobres, 

doentes, marginalizados, ou seja com todas as pessoas sofredoras. 
Mas sua preocupação com os mais necessitados não se restringia apenas ao material, 

mas também ao espiritual, “Pão e Senhor”. Esse binômio, segundo São Luís Guanella , não ad-

mite divisão, ambos expressam a bondade misericordiosa de Deus. 

Sua vida foi fundamentada na caridade e na crença inabalável na Providência de Deus, 

que o levavam a dizer: “É Deus quem faz”, nós somos instrumentos. Sua profunda espiritualida-

de possibilitava-lhe acompanhar a trajetória de Deus, sempre em sintonia com 
ele. Eis o porquê de tantas iniciativas aflorarem por meio de suas mãos. 

São Luís Guanella é cognominado “homem da Providência e da Carida-

de”, essa foi sua herança. Transcorrido o tempo, graças ao seu testemunho, as 

obras guanellianas recebem contínuo impulso para seguir os seus passos e o 

seu exemplo de caridade e trabalho. 

 “O que importa”, repete ainda hoje o fundador, “é fazer o bem; fazê-lo 

apenas se puder e como puder: o ótimo é inimigo do bem”. São Luís 
Guanella 

 

Ângela Rimolo Rizzo 

Aspirante do grupo Padre Mário Tarani – Porto Alegre – RS 

 



Centelha da Caridade - Ano XVI Nº 62 – Março de 2018                                                                           Pg. 3  

REUNIÃO DO CONSELHO DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 

 
Num clima de alegria e descontração, os 

membros do Conselho da Província Nossa da Provi-
dência reuniram-se, em São Paulo, conforme o pre-
visto no calendário 2018. Na pauta os itens princi-
pais  foram os preparativos para a XIX Assembleia 
que acontecerá em agosto e as comemorações dos 
25 anos de caminhada da Associação Guanellianos 
Cooperadores. 

Estiveram presentes: padre Antônio Francisco 
de Melo Viana, irmãs Francisca Auriana Rocha e Alice 

de Mello Paz, Irene Neves Sivieri, Hélio Ferreira de Souza, Paulo Sivieri, Rosângela Maria Andrade do 
Nascimento Felix, Silvia Neves Sivieri, Sônia Maria Rosa Patti. 

A Redação 

 

CAMINHADA GUANELLIANA 

HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO TRABALHO – CAPÃO DA CANOA 

O grupo Guanelliano Irmã Lúcia, de Capão da Canoa – RS, realizou sua CAMINHADA 

GUANELLIANA dia 1º de maio de 2018. 

O grupo se reuniu na Casa Irmã Lúcia e com a delegada, irmã Lourdes, iniciou o percurso 
colocando as intenções, seguidas da reza do terço em todo o trajeto até o Santuário Nossa Se-

nhora do Trabalho.  

Ao chegar participaram da celebração eucarística, presidida pelo padre Edegar, na qual 

Guanellianos Cooperadores tinham responsabilidade na Liturgia da Palavra.  

Foi uma caminhada e celebração de muita fé, orações e devoção. 

O grupo Guanelliano Irmã Lúcia, a partir deste ano, será responsável pela Liturgia da Pa-
lavra na celebração da festa de Nossa Senhora do Trabalho. 

Os membros do grupo agradecem a São Luís Guanella que mostrou e indicou o caminho 

para seguirem o amor de Nossa Senhora em suas nossas vidas. 

Salve Maria! 

Ana Maria Altmayer Ribeiro 

 Grupo Irmã Lúcia - Capão da Canoa

 

RETIRO DO GRUPO IRMÃ LÚCIA – CAPÃO DA CANOA 

Dia 19 de maio de 2018, às 14:00h, na capela da Casa Irmã Lúcia, o grupo foi recebido 

com carinho pela irmã Lourdes, para um retiro espiritual que trabalhou o tema O Pentecoste, o 

Sopro, o impulso de Deus. Missão da Igreja. 

A irmã Lourdes, primeiramente, definiu o que é um retiro, animando-nos com cantos, o-

rações, refletindo sobre textos da sagrada escritura que falam sobre o Espírito de Deus, expli-
cando os sete dons e seu sopro que nos impele a construir 

um mundo novo. 

Os presentes puderam ler, estudar, refletir, medi-

tar, cantar e adorar o Santíssimo em Hora preparada para 

o dia. Retiro capaz de fazer aumentar a fé na caminha de 

cristãos e na realização da missão. 
No amor a São Luís Guanella e a Mãe da Divina 

Providência, seguimos iluminados pela luz e sabedoria do 

Espírito Santo, o carisma da caridade e missão na evange-

lização junto ao grupo, às famílias e aos irmãos. 

O dia foi encerrado com celebração da santa missa 

presidida pelo padre Edegar, seguida de uma confraterni-

zação e um agradecimento especial à irmã Lourdes pela 
sua dedicação e carinho. 

Grupo Irmã Lúcia - Capão da Canoa
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ROMARIA À GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES 

 VÓS SOIS O SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO” MT.5, 13-16 

 

Nós, Guanellianos Cooperado-

res, da Paróquia Santa Teresinha, de 

Santa Terezinha de Itaipu, realiza-

mos nossa Romaria à Gruta Nossa 

Senhora de Lourdes, no Município de 
Céu Azul, no dia 10/06/2018. 

 Durante as horas em que o 

grupo lá permaneceu, participamos 

da Celebração Eucarística, junta-

mente com alguns membros da co-

munidade local. O celebrante, em 

sua reflexão, reforçou o nosso com-
promisso como cristãos e guanellia-

nos, que desejam ardentemente 

contribuir de modo significativo com 

a Igreja, em suas necessidades. 

Em nossa paróquia, temos a 

graça de contar com três grupos 
guanellianos com pessoas dispostas 

a realizar o bem comum aos mais necessitados através da palavra de Deus. Carinho, solidarie-

dade, humildade e fé, a fim de servir ao próximo, bem como trabalhar em campanhas e eventos 

que resultem em recursos financeiros para custear despesas de nossa casa Padre Guanella 

(SOS) e demais atividades desenvolvidas pelos grupos. 

 A Romaria, além de nos aproximar de Deus, possibilita 

a partilha do alimento durante o lanche coletivo realizado, em 
que pudemos desfrutar da companhia do outro, nos conhe-

cermos melhor, interagir e passar momentos agradáveis, 

num domingo à tarde. 

Entendemos que o verdadeiro espírito guanelliano é 

aquele que se alimenta de boas energias, espalhando exem-

plos de fé em todas as ações praticadas. Quando nos reuni-
mos em oração, cremos que somos fortalecidos no amor, que 

nos remete a doarmo-nos em benefício a daquele irmão me-

nos favorecido de nossa comunidade. 

 Por isso, não podemos ser insossos. Somos como o sal 

que realça o sabor dos alimentos e a luz que espalha a espe-

rança aos necessitados. Devemos sempre estar dispostos a 
fazer a diferença como cristão. Saber usar, dosar e nos ali-

mentar da Palavra de Deus, para enfrentar as adversidades, 

sustentados pelo Espírito Santo que nos orienta em nossa 

caminhada de guanellianos comprometidos com a Igreja do 

Senhor. 

 Encerramos a nossa Romaria fortalecidos pelas orações 

e pelos momentos partilhados, com a certeza de que pode-
mos ir além fazendo o bem a alguém, a exemplo de nosso 

Santo inspirador. 

São Luís Guanella guie nossos passos Guanellianos. 

Amém! 

 

Marli Meneguzzo Deon do grupo Pão e Paraíso. 
Santa Terezinha de Itaipu – PR 
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ROMARIA – BRASÍLIA - DF 

O grupo Aurélio Bacciarini, de 
Brasília – DF, realizou no dia 05 de 

maio a sua romaria anual. O local es-

colhido foi a Paróquia Nossa Senhora 

das Dores. Com a orientação da irmã 

Terezinha e do padre Odair, os romei-

ros fizeram uma caminhada ao redor 
da igreja, rezando e meditando o ter-

ço. Como sempre, a romaria conduz os 

participantes a um momento especial 

de espiritualidade e a comunidade visi-

tada a conhecer um pouco do carisma 

guanelliano. 

Regina Maria Ribeiro Teixeira 
Guanelliana Cooperadodora do grupo Aurélio Bacciarini 

 

REFLEXÃO SOBRE O IV TEMA DO SUBSÍDIO 2018 

“TRAZEI-O À MESA CONVOSCO” 

Os membros do grupo Mário Tarani receberam como tarefa para a “pró-

xima reunião”: Escrevam algo sobre o IV Tema do Subsidio “Trazei-o à mesa 
convosco”.  

Segue a reflexão da aspirante Jucy:  

“Como escrever de um modo mais claro que o evangelho? Nele está evi-

dente que Jesus está presente naquele que está mais desprovido de tudo que a 

sociedade não lhe deu a chance de conseguir. Talvez o mais fácil, ou difícil, é 

escrever sobre nossas falhas, nossa cegueira, nossa omissão e nossa não per-

cepção.  
A parte fácil que me chamou a atenção no texto e nos apresenta espe-

ranças é que Jesus não julga, tampouco condena! Ele é nosso Pai misericordioso que diz: no fi-

nal, quando todos estiverem reunidos, separará uns dos outros. Porém, se essa separação será 

somente no final, então não haverá mais recursos de defesa e tudo que estiver feito ou não, dito 

ou não, ouvido ou não, realizado ou não, omitido ou não, já estará consumado.  

Agora vem a parte difícil. Entendo que quem julga e condena durante toda a vida somos 
nós mesmos, por nosso relacionamento ou omissão com aqueles que mais necessitam de ajuda. 

É nesse momento que entra minha confissão de culpa, pois sei que ainda estou longe de ter os 

olhos, ouvidos e percepção que Deus quer de mim. Não é Jesus que me impede de entrar no 

Seu reino, mas sim as minhas atitudes de não acolher o outro com total gratuidade, indepen-

dentemente de sua raça, crença ou religião.  

Que bom que temos local e tempo disponíveis para rezar e pedir a graça de alcançar a 
mais nobre visão e acabar com a cegueira que nos impede de 

ver Jesus nos “pequeninos”, além de pedir forças para nunca 

nos omitirmos pela preguiça.  

Nasci em um tempo que é difícil enxergar os necessita-

dos e entender, tendo que observar normas, prescrições e pro-

ibições. Com tantos atos de perversidade, muitas vezes nos 

omitimos por ainda não compreender onde Deus nos quer. Sei 
que a partir do momento em que se conhece a Palavra, é pre-

ciso continuar elevando nosso espírito para a defesa no dia do 

juízo final. Afinal, está em nossas mãos definir se vamos para o 

Reino ou para o calabouço.” 

Jucy Cardoso de Pinho 

Aspirante do grupo Mário Tarani – São Paulo - SP 
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ROMARIA DOS GRUPOS DE SÃO PAULO 

Neste ano a organização da Romaria dos Guanellia-
nos Cooperadores e Aspirantes de São Paulo coube ao 

grupo Fé, Coragem e Ideal e o local escolhido foi a cate-

dral de Guarulhos, cidade próxima a São Paulo.  

Conforme a programação, o ônibus partiu da paró-

quia Santa Cruz e fez duas paradas para embarque dos 

membros que atuam junto às Escolas Sagrado Coração e 
Sagrada Família, das FSMP. 

A programação incluiu: participação na missa, pa-

lestra feita pelo pároco sobre o histórico da catedral, visi-

ta monitorada aos espaços, altares, obras de arte, lanche comunitário e dinâmica para entrosar 

e entreter os romeiros. 

Estiveram presentes os padres Adelmo e Eli Marcel, que presidiu a missa, a irmã Lurdes, o 

diácono Bernardone, a postulante Micheline e os seis rapazes do Aspirantado dos SdC, situado 
no Recanto Nossa Senhora de Lourdes. 

Um dos Aspirantes afirmou ser uma alegria enorme estar junto, ter este contato com os 

membros da Família Guanelliana em São Paulo. Sabemos que não é uma opinião isolada, pois 

todos estavam radiantes com o evento. 

A Redação 

 

REUNIÃO DOS CONSELHOS DA FAMÍLIA GUANELLIANA NO BRASIL 

Em 26 e 27 de maio, os Conselhos Provinci-

ais dos Servos da Caridade e das Filhas de Santa 

Maria da Providência, os Conselhos Provinciais Nos-

sa Senhora da Providência e Nossa Senhora do 

Trabalho e o Conselho Interprovincial dos Guanelli-

anos Cooperadores estiveram reunidos em Porto 
Alegre - RS, para discutir assuntos referentes à vi-

vência do carisma guanelliano e tomar decisões 

que ajudem a Família Guanelliana a caminhar rumo 

à santidade. 

 A vice-presidente da Província Nossa Senho-

ra da Providência participou pela primeira vez e 
assim se expressou sobre o que ali viveu: “Achei de grande importância e necessário o que dis-

cutimos, pois somos responsáveis pelo bom andamento de nossa província, e nessa reunião di-

vidimos alegrias, preocupações, dúvidas comuns e, com isso, nos fortalecemos e aprendemos a 

encontrar soluções, pautadas sempre sob a luz do Evangelho, com a intercessão da Mãe da Pro-

vidência e sob o olhar de nosso pai fundador, São Luís Guanella. 

A Redação 
 

PARAIPABA – CE - COMUNIDADE SÃO LUÍS GUANELLA 

Na Centelha da Caridade nº 60, foi dito 
que na cidade de Paraipaba, CE, há a comuni-
dade de Cacimbão, que tem como padroeiro 
São Luís Guanella. A devoção ao santo cresce 
assim como a construção da capela com o seu 
nome, que já foi coberta e o seu interior qua-
se todo rebocado. Mas há ainda muito o que 
fazer. Em meio às dificuldades financeiras os 
responsáveis pela comunidade vão avançando 
na medida do possível. 

Que São Luís Guanella continue animando-os em seus trabalhos. 

 

A Redação 
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CONHECENDO O ESTATUTO 

Espírito de Família. (22 do EAGC) 
 
22.Entre os Guanellianos Cooperadores  
 
Na Associação temos a possibilidade de testemunhar a nossa fraternidade e de 
cumprir a nossa missão:  
- vivendo um sincero espírito de família para favorecer a consciência, a estima 
recíproca, a sustentação, o encorajamento, o diálogo, o perdão, a solidariedade, 
a ajuda espiritual e formativa;  
- participando ativamente da programação e da avaliação das atividades;  
- promovendo encontros e iniciativas comuns com outros grupos;  

- tornando-se disponíveis ao serviço da Associação e aceitando também encargos de responsabilida-

de.  

 A Redação 

 

HOMENAGENS PÓSTUMA 

TRIBUTO A ROBERTA NOBRE PIRES MENDES (IN MEMORIAM) 
 

Uma estrela chamada Roberta 

Há um ano perdíamos alguém muito especial em nossas vidas e em 

nossa comunidade, mais precisamente no dia 19 de Junho de 2017, 

deixávamos de ter a presença física da Roberta.  
Nascida em São Paulo, aos 23/01/1978, filha de Gildo e Raimunda, 

Roberta e suas três irmãs Renata, Rosângela e Rafaela, cresceram no 

convívio da igreja católica. Foi batizada, fez a primeira comunhão e o 

Crisma; a partir deste grupo de Crisma foi criado o JUCAC (Juventude 
Caminho Aberto a Cristo), do qual ela fez parte desde sua fundação.  

No dia 19/12/1993 conheceu o Carlinhos neste mesmo grupo de 

jovens e, após 8 anos de caminhada juntos, contraíram o sacramento do 

matrimônio, na Paróquia Santa Cruz do Parque Modelo em Dezembro de 
2001. Deste Matrimônio nasceram os filhos Luís (em homenagem a São 

Luís Guanella) e Maria Clara (em homenagem a Nossa Senhora e também 

à Bem Aventurada Clara Bosatta). 

No ano 2000 Roberta passou a participar do grupo guanelliano Expressão Solidária como 
aspirante a cooperadora e, no ano de 2005 fez sua promessa, tornando-se Guanelliana Cooperadora, 

perseverando até sua partida. 

Fez parte também das Equipes de Nossa Senhora, da equipe Nossa Senhora de Fátima, por 

aproximadamente 11 anos, vivendo um casamento cristão, buscando sua santidade nesta vocação. 
De todos os movimentos e pastorais que participou, nunca escondeu sua verdadeira paixão 

pelo trabalho com os jovens, trabalhando nos FSJC, nos quais foi responsável por apresentar Jesus 

Cristo a muitos jovens, plantando uma sementinha de amor em cada um deles. 

Em 2011 descobriu um tumor cerebral, maligno, contra o qual lutou por quase 6 anos e, neste 
tempo de luta, testemunhou da forma mais bonita, o abandono na Providência Divina, a confiança 

plena em Deus e em momento algum amaldiçoou a vida ou se desesperou. 

Deixou-nos uma lição e um testemunho vivo do que é crer em Deus e confiar em sua 

Providência. 
O que conforta o coração de seus amigos, familiares e comunidade é saber que, quando a 

Roberta chegou juntinho de Deus, pôde responder com convicção: EU AMEI! 

Carlos Antonio Gomes Mendes (esposo) 

Guanelliano Cooperador do grupo Expressão Solidária – São Paulo – SP 
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