
 
 
 

 

Carta do Formador 

 

Guanellianos em Festa pelo Centenário 

da Morte do seu Fundador 

Pe. Valdemar Alves Pereira 

 

Pe. Luís Guanella nasceu no dia 19 de dezembro de 1842, nos 

Alpes da Itália, num povoado chamado Fraciscio, na diocese 

de Como. Morreu na cidade de Como, em 24 de outubro de 

1915, com 73 anos. Foi beatificado em Roma pelo Papa Paulo 

VI, no dia 25 de outubro de 1964. E foi declarado Santo pelo 

Papa Emérito Bento de XVI em 23 de outubro de 2011. 

 Os membros das congregações religiosas Servos da 

Caridade, Filhas de Santa Maria da Providência, os leigos da 

Associação dos Cooperadores Guanellianos, os nossos 

paroquianos operadores e colaboradores festejarão, no dia 26 

de outubro de 2014, a festa de São Luís Guanella e nessa 

festividade, celebrarão também a abertura do ano 

centenário da morte do fundador e os sessenta anos da 

Paróquia Nossa Senhora do Trabalho, em Porto Alegre.   

 De uma forte experiência de Deus, surge em seu 

coração à forte convicção de se tornar pai dos pobres. Tinha 

uma profunda consciência da importância de um bom pai na 

vida do ser humano. A presença do pai traz segurança, 

equilíbrio, proteção e firmeza de caráter.  
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 Com base na confiança no PaiProvidente e 

Misericordioso, que nunca lhe deixou faltar nada, e 

tendo como modelo Jesus Bom Pastor, que carrega a 

ovelha ferida em seus braços, e o Piedoso 

Samaritano, que dispensa tempo, bens e cuidado 

àquele que necessita da sua ajuda, transferiu esta 

relação filial que tinha para com Deus, em fraternidade 

solidária para com os pobres. Apaixonou-se por eles, 

com a mesma intensidade de amor que tinha para com 

Deus. Assim não precisou falar da sua relação e da sua 

experiência filial com o Pai, os fatos e os seus atos em 

favor dos menos favorecidos mostraram isso com 

clareza.  

 Na casa (da Divina Providência), diz o Pe. 

Guanella, se acolhe todo tipo de pobre. Ele não faz 

escolha, recebe e transmite carinho e afeto as pessoas 

como elas se apresentam. Via Deus nos pobres, por 

isso dizia: eles são nossos patrões, eles nos educam. 

Através de um intenso trabalho interior conseguiu 

esclarecer para si mesmo que ser pai e servir os 

pobres era um desejo do coração do próprio Deus. 

Por isso crescia em si, cada vez mais a convicção de 

que não se tratava de um capricho pessoal, mas tinha a 

consciência e a certeza de que se tratava da vontade do 

Pai, e sentia que o cumprimento dessa vontade 

satisfaria a sede de felicidade do seu próprio coração.  

 Foi um perito em humanidade e por isso 

afirmava: “o homem não é fruto do acaso, mas uma 

obra maravilhosa da inteligência, da bondade e do 

amor de Deus. Um dos pilares onde apoiou a sua 

missão caritativa foi a consciência de que a ajuda que 

se dá ao pobre é feita ao próprio Deus: “Todas as 

vezes que fizeres isto a um dos menores dos meus 

irmãos, o fizeram a mim”(Mt 25,40). 

 Para o Pe. Guanella o serviço da caridade é não 

somente o lugar onde a santidade se manifesta, mas 

também o espaço onde ela amadurece. A santidade 

cresce na e com a caridade. Outro aspecto importante 
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que qualificou a sua santidade foi aquele de criar uma família de colaboradores, 

que unidos entre si, com o vínculo da caridade vivessem junto aos pobres, como 

uma pequena comunidade de santos, uma família que juntos crê, ama, espera e 

age sob o olhar paterno de Deus Pai. Porque dizia ele: “a santidade salvará o 

mundo”. 

 Para nós, fica esse recado do nosso memorável Papa, hoje Beato, João 

Paulo II, na visita feita a nossa Casa São José, em Roma, no dia 28 de março de 

1982: ”é fácil se apaixonar pela beleza visível; é difícil enamorar-se na falta de 

beleza. Para descobrir a beleza quando falta, quando se vê a não beleza, e 

necessário uma caridade particularmente profunda, penetrante, especialmente 

grande e única. Este é o caminho que o Pe. Guanella percorreu, este é o vosso 

caminho.” 

 Antes de ver o pobre como uma pessoa que precisava de ajuda material, a 

caridade lhe abria os olhos do coração e lhe fazia ver um irmão que devia ser 

amado. Portanto, dizia o Pe. Luís Guanella: “quero amar, a necessidade de amar é, 

para mim, indispensável como o respiro.” Somente com um amor tão firme, tão 

forte e perseverante, poderemos experimentar Cristo e servi-lo na pessoa dos 

mais necessitados. Esse é um caminho seguro de santidade. Que possamos trilhá-

lo, sem medo, seguindo as pegadas de um santo apaixonado, que adota aqueles 

que ninguém quer, que sobram; os acolhe e os ama com carinho e afeto de um 

bom pai. Por isso, que após cem anos da sua morte, ele continua vivo através de 

seu carisma que está espalhado no mundo todo, executado e vivido pelas pessoas 

de boa vontade. Obrigado a todos os que atuam e colaboram com esse serviço 

caritativo. Amém. 

FONTE: VEDRAMIN Franca e VENERITO Pinto, LUÍS GUANELLA, Padre Montanhês, Pai dos Pobres, Retrado de 

um Santo, Pgs. 55-62. 
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Frase do Fundador 

Cl. Benoní Díaz Cáceres 

DEUS E OS IRMÃOS 

 

s mestres hebreus reconheciam numerosos mandamentos,  
mas disputavam sobre qual seria o mais importante. Com a sua  
resposta, Jesus coloca em primeiro lugar o amor ao Senhor. Porém,  
acrescenta-lhe outro: o amor ao próximo, semelhante ao  
primeiro.  

"Então os fariseus, tendo ouvido falar que Jesus tinha calado  
a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, um doutor da lei, para  
tentá-Io, lhe perguntou: "Mestre, qual é o maior mandamento da  
lei?". Jesus lhe respondeu: "amarás o Senhor teu Deus com  
todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente.  
Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. E o segundo é  
semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti  
mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os  
Profetas" (Mt.22,34-35).  
 

A grande novidade trazida por Jesus está em ter unido e  
quase fundido juntos, o mandamento do amor a Deus com aquele do  
amor ao próximo. Deu ao amor ao próximo o valor de sinal de amor a  
Deus. Não amar ao próprio irmão que se vê é sinal que não se ama a  
Deus que não se vê. Dá uma dimensão ao amor aos irmãos semelhante àquele  
devido a Deus. O Padre Luís Guanella sabia disto muito bem, pois  
tirava do evangelho inspiração, força e luz para a sua missão de  
caridade. Amor a Deus e amor ao próximo estavam como que  
"misturados" no seu coração. Não se poderia conceber um padre  
Luís Guanella apóstolo da caridade, sem imaginá-lo como um  
enamorado de Deus.  

"O férvido amor de Deus produz um ardoroso afeto de  
caridade para com o próximo, porque o amor de Deus não se separa  
do amor ao próximo" (Opere-IV, 946). Assim escrevia e assim fazia.  
"Como o amor a Deus e o amor ao próximo formaram, na  
palavra de Jesus, um só preceito, a ponto de ser o segundo a  
aplicação do primeiro, a vasta caridade do Pe. Luís Guanella teve as  
suas inesgotáveis vertentes no vivo amor para com Deus e na  
altíssima santidade da sua grande alma" (M.420). 
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Santo do Mês 
Cl. Gildenor da Silva Martins 

 
 
 

S. Paulo da Cruz. 

 
stimados irmãos, amigos e amigas internautas, que leem, apreciam e divulgam 

nosso informativo. Neste mês recordamos a memória de S. Paulo da Cruz. 

Paulo Francisco Danei, piemontês, nascido em Ovala em 1694, é o 

fundador da congregação dos Clérigos descalços da Santa Cruz e da Paixão de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. Um título tão longo foi imediatamente simplificado 

pelo povo cristão, que resumiu no nome passionista o caráter e a própria essência 

da nova instituição, cujos membros vivem, meditam e pregam a Paixão do 

Senhor. Paulo Francisco Danei, com a idade de dezenove anos, ouvindo um 

sermão sobre a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, decidiu colocar-se ao seu 

serviço como voluntário, no exército que os venezianos estavam montando para 

uma expedição contra os turcos. Mas a pretensa cruzada tinha em mira, só 

interesse materiais.  

Amadureceu a sua verdadeira vocação dedicando-se à oração e à 

penitência. Alma eminentemente contemplativa, passava até sete horas 

consecutivas imerso em profunda meditação. Aos 26 anos recebeu do bispo de 

Alexandria, Gattinara, o hábito preto do penitente com os sinais da Paixão de 

Cristo: um coração com uma cruz em cima, com três pregos e o monograma de 

Cristo. Convenceu o irmão João Batista a ajuntar-se a ele e juntos se retirarem a 

um ermo sobre o monte Argentauro, próximo a Orbetello. Viveram aí vida 

eremítica, em duras penitências corporais. Aos domingos desciam às cidades 

próximas para pregar a Paixão de Cristo.  

A pregação deles, apaixonada e dramática (às vezes se flagelavam em 

público para tornar mais viva a imagem de Cristo sofredor), comovia o povo e 

convertia até os mais refratários. Suas missões, marcadas por uma cruz de 

madeira, obtiveram resultados surpreendentes. O papa Bento XIII concedeu-lhes 
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a licença de erigir a congregação e ordenou presbíteros os dois irmãos. A regra 

inicial, escrita por São Paulo da Cruz, era muito rígida. Paulo, que era prestigiado 

por bispo e papas (em particular por Clemente XIV, que se incluía entre os seus 

filhos espirituais), teve de mitigar um pouco a antiga Regra dos passionistas para 

obter a definitiva aprovação eclesiástica.  

À congregação masculina logo agregou-se a feminina. Paulo morreu na 

idade de oitenta e um anos, a 18 de outubro de 1773, no convento romano anexo à 

igreja dos Santos João e Paulo, sobre o Monte Célio. Pio IX o incluiu no elenco 

dos santos a 28 de junho de 1867. Antes da reforma do calendário sua festa era 14 

de abril.  

Fonte: SGARBOSSA, Mario. GIONANNINI Luigi. Um Santo para cada dia.São Paulo: 

Paulus,1983. p. 334-335. 

 

Espaço catequético 

 
Cl. Saúl Morales H. e Cl. Rafael Messias 

m meio a tantas propostas e ideologias, misturadas com religiões, encontrar o 

verdadeiro sentido de aspectos fundamentais da existência e da vida em si 

mesma, é tarefa difícil para cada um de nós. Em muitas oportunidades, nós, 

católicos, podemos até colocar em dúvida nossas convicções de fé.  Por isso, 

temos por objetivo iniciar este espaço catequético, relembrando o que a 

sabedoria de Deus, propagada no Magistério da Igreja Católica, nos ensina como 

fundamento e verdade de nosso ser no mundo. 

Neste mês, responderemos a duas questões essenciais para a humanidade: Por 

quê Deus nos criou? E para que estamos no mundo?  

 

Por que Deus nos criou? 

“A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão 

com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar 

com Deus: pois se existe, é só porque, criado por Deus por amor, é por Ele, e por 

amor, constantemente preservado: nem pode viver plenamente segundo a 
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verdade, se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu 

Criador”. (II Concílio do Vaticano, Const. past. GaudiumetSpes, 19) 

Deus criou-nos por livre e desinteressado amor. Quando uma pessoa ama, o seu 

coração transborda. Ela deseja partilhar a alegria com os outros. Nisso ela se 

parece com seu Criador. Embora Deus seja um mistério, podemos pensá-lo de um 

modo humano e dizer: Ele criou-nos a partir do “excesso” do seu amor. Ele queria 

partilhar a Sua infinita alegria conosco, criaturas do Seu amor”. (YouCat, 2) 

 “Qual foi a razão de terdes elevado o homem a tão alta dignidade? Foi 

certamente o incomparável amor com que Vos contemplastes a Vós mesmo na 

vossa criatura e Vos enamorastes dela; porque foi por amor que a criastes, foi por 

amor que lhe destes um ser capaz de apreciar o vosso bem eterno.” (Santa 

Catarina de Sena, Il dialogo della Divina provvidenza, 13: ed. G. Cavallini (Roma 

1995) p. 43.) 

Para que estamos no mundo? 

“Estamos no mundo para conhecer e amar Deus, para fazer o bem segundo a Sua 

vontade e um dia ir para o Céu. Ser pessoa humana significa vir de Deus e ir para 

Deus. Nós vimos de mais longe que dos nossos pais. Nós vimos de Deus, do qual 

provém toda a felicidade do céu e da Terra, e somos esperados na Sua eterna e 

ilimitada bem-aventurança”. (Youcat, 1) 

“O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o 

homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para 

Si e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura 

sem descanso”. (CIC, 27) 

“Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a 

Deus e oferecer-lhe toda a criação”. (CIC, 358)  

Conhecer, e mais ainda, defender as verdades de nossa fé é tarefa de todos nós 

cristãos. Que este espaço, possa ser útil para aqueles que esqueceram essa 

incumbência, reforçando sua catequese pessoal, para assim, viver como filho de 

Deus. 
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Voz da Igreja 
 

Cl. Marcio A. P. Fachin eCl. Arturo Aquino Márquez 

 

 

 

O SENTIDO DE UM CENTENÁRIO 

eria muito expressivo imaginar este Centenário como um canteiro de obras com 

estes dizeres: valores em andamento. Um ano para redescobrir o nosso carisma e 

degustá-lo com todos aqueles com os quais compartilhamos a nossa missão; um 

ano para destacar com determinação os valores sobre os quais fundamentamos a 

nossa vida, as nossas comunidades e as nossas obras.  

O ano centenário é uma oportunidade providencial para fazer memória, mais 

uma vez, dos dons de Deus a nós concedidos na vida e na santidade do Fundador, 

uma memória viva, capaz de interpelar e animar o presente e orientar o futuro.  

Antes de tudo, neste ano nos empenharemos em aprofundar ainda mais o 

caminho de santidade e o carisma que Padre Luís recebeu do Espírito Santo para 

assimilá-lo e vivê-lo com renovada fidelidade à vocação a nós concedida.  

Retomando novamente o seu caminho de fé, em condições de superar qualquer 

adversidade, também nós seremos iluminados e estimulados a realizar, com 

paixão e com decidida vontade a nossa vocação à santidade e reforçar o nosso 

espírito para superar as dificuldades do presente.  

Como expressão simbólica da nossa atenção a sua santidade nos sentiremos todos 

representados, em espírito, na lâmpada que arde no decurso deste ano perante a 

urna bendita do Fundador para indicar que o fogo de sua ardente caridade 

continua vivo em nós. 

Após cem anos de seu nascimento no céu, as Obras, por ele iniciadas, foram 

crescendo e se difundiram em diversas nações, sinal da bênção do Senhor e da 

sua intercessão, que ainda hoje devemos implorar para sermos capazes em 

manter vivo o seu espírito e o seu entusiasmo pela missão que nos foi confiada 

como sendo sua preciosa herança.  

S 



 

 

 
9 

Com a proclamação da santidade do Fundador assumimos um compromisso 

ainda maior, não apenas em seguir seus passos, mas também em promover o 

conhecimento de sua espiritualidade entre o povo de Deus, iniciando com as 

pessoas que compartilham conosco a mesma sensibilidade carismática e a mesma 

missão de caridade. Em vista deste objetivo ocorrem compromissos concretos a 

serem realizados antes da conclusão deste nosso centenário, ou seja: a 

organização, em âmbito mundial,da Associação dos Cooperadores Guanellianos e 

um acentuado “incremento” do Movimento Laical Guanelliano em todo o mundo.  

Concluímos, há poucos dias, o Curso do carisma guanelliano. Dele participaram 

vinte coirmãos do mundo guanelliano. A satisfação por esta iniciativa se 

transformará, com certeza, num empenho de comunicar nas Comunidades de 

pertença de cada um, quanto soube conhecer e experimentar neste mês e a 

suscitar em muitos um desejo mais intenso de conhecer o Fundador e de 

aprofundar o espírito.  

Da mesma forma o segundo seminário de estudo, dedicado neste ano em 

aprofundar o conhecimento do Fundador trâmite o testemunho da Irmã 

Marcelina Bosatta e do Padre Leonardo Mazzucchi, fez com que nos 

aproximássemos ainda mais a perceber o Fundador como vivo inspirador da 

nossa história nos momentos importantes da consolidação da nossa Obra. Por 

isso o nosso empenho consiste em dar continuidade ao estudo das nossas origens 

e também em recolher quanto bem o Senhor nos possibilitou de fazer nestes cem 

anos de história. 

Temos pela frente um ano de intenso significado. Cabe a nós vivê-lo com aquele 

espírito que torne cada um de nós testemunho de vitalidade e de fecundidade do 

nosso carisma, bem como em ser um verdadeiro Servo da Caridade, a exemplo do 

Fundador. 

Com o desejo fraterno de um Bom caminho..., seguindo seus passos. 

Roma, 04 de outubro de 2014 – Festa de São Francisco de Assis. 

Padre Alfonso Crippa – Superior Geral 
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Agenda/Notícias/Eventos 
Luis Ernesto Ovelar eRenánR. de Souza Santos. 

 9 de outubro-Retiro mensal 

Conforme nosso cronograma, realizaremos na segunda quinta–feira 

deste mês, que é missionário, nosso retiro mensal em Viamão. 

 10 a 12 de outubro- Assembléia da ACG 

Acontecerá em Carazinho, no noroeste gaúcho, a assembléia da 

Associação dos Cooperadores Gaúchos, com a presença de algumas 

das irmãs Filhas de Santa Maria da Providência e de alguns Servos 

da Caridade, entre eles, os clérigos Rafael , Saul, e irmão Vinicius. 

 12 de outubro – Visita ao Seminário  

O Reitor do Seminário Teológico Guanelliano em Bogotá, 

Colômbia, Pe. Carlos Stapper estará em Porto Alegre para conhecer 

a Comunidade Religiosa dos Servos Caridade que abriga o 

Seminário Ibero-Americano. 

 16 de outubro- Início da Novena em honra a São Luís Guanella 

Do dia 16 a 24 de outubro haverá na Paróquia Santuário Nossa 

Senhora do Trabalho a novena a São Luís Guanella. 

 20 de outubro- Passeio Comunitário 

Nesse dia os religiosos Guanellianos se deslocarão para a cidade de 

Viamão, local onde acontecerá a sua confraternização mensal. 

 26 de outubro- Abertura do Centenário da morte do Fundador e dos 

sessenta anos de nossa Paróquia 

Às 10h da manhã, o arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Dom 

Jaime Splenger presidirá a santa missa da Solenidade de São Luis 

Guanella, que inaugura a abertura do Centenário da morte do nosso 

pai fundador, Pe. LuisGuanella e dos Sessenta anos da Paróquia 

Nossa Senhora do Trabalho. 
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Pensamento 

Filosófico 
EdelbertoGarcete Ramos e Jorge Manuel 

 

Texto: Jorge M. Pabón Rodríguez 

A FILOSOFIA E A POLÍTICA 

ueridos leitores do nosso informativo, no contexto das eleições e de tudo aquilo 

que o Brasil tem vivenciado desde a época de campanha eleitoral, até o momento 

de eleger os governantes, é de suma importância, tentar conhecer a história da 

política e qual é sua relação com a filosofia. Pois bem, já na antiguidade, os gregos 

empregavam a palavra política (politeía) em referência, justamente à cidade-

estado (polis). 

 Política em pensadores como Platão, visava levar a solidariedade, honestidade, 

paz, coletividade, enfim; buscava lembrar aos cidadãos tanto os seus direitos 

como seus deveres para com o estado. Aristóteles, além de definir o ser humano 

como animal racional, o define como animal político 

(ZoonPolitikon),encontramos nesta definição, uma das bases para a filosofia 

política, assim, não podemos falar em teoria de uma organização social e política 

sem antes entendermos, que a política encontra sua origem na filosofia, como 

aquela que procura levar ao ser humano virtuoso à busca pelo bem comum, com 

base em características antes colocadas (coletividade, honestidade, etc.) 

Existem na história da filosofia, os denominados filósofos contratualistas, 

destacamos entre eles a Thomas Hobbes, John Locke e Jean Jacques Rousseau; 

para estes pensadores, existe uma passagem do estado da natureza, para o estado 

civil ou a sociedade, mediante o denominado pacto ou contrato social, 

encontramos em Charles-Louis de Secondat, mais conhecido com o nome de 

Montesquieu, uma definição acessível por assim dizer, acerca do que se entende 

por estado da natureza.  

O estado da natureza, no pensamento de Montesquieu, poderia ser descrito, a 

partir das leis da natureza: “antes de todas essas leis, estão às leis da natureza, 

assim chamadas por derivarem unicamente da constituição de nosso ser. Para 

conhecê-las bem, é preciso considerar um homem antes do estabelecimento das 

sociedades” 
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 A partir disto, o estado da natureza seria aquele modo de viver do ser humano 

que precede a vivência em sociedade, que faz referência, por sua vez, aos direitos 

“naturais” tais como: o alimento, o vestido, enfim, a sobrevivência do indivíduo, 

portanto, o estado da natureza estaria relacionado ao instintivo do ser humano. 

Com isto, fica clara a importância da filosofia em relação à política, a filosofia 

busca levar ao ser racional e político a pensar e, por sua vez a agir de maneira 

coerente, procurando o bem comum, e, sobretudo lembrando a importância de 

levar a sério a confiança que todos os cidadãos têm depositado nele. Além disso, a 

filosofia também tem a tarefa de lembrar qual é o verdadeiro significado da 

política e por que motivo ela existe desde a antiguidade. 

 

Fonte: WEFFORT, Francisco, Os clássicos da política.pg. 

123. 

 

Devoção 

Guanelliana 

 
Cl. Ricardo Hüning e Ir. Vinicius Mariano Amaral 

aros Amigos! Este mês de outubro é muito especial, é o mês dedicado ao Rosário, 
as Missões e para nós guanellianos ainda mais festivo, com a abertura do Ano 
Centenário. Coincidentemente aqui em Porto Alegre, teremos a abertura dos 60 
anos da Paróquia Santuário Nossa Senhora do Trabalho (PSNT). Para comemorar 
elaboramos um artigo contando um pouco da história da Virgem do Trabalho e 
São Luis Guanella. 
 

Maria e o trabalho 

Esse título dirigido a Maria não era novo e não é uma invenção de Pe. 
Guanella. Numerosos quadros antigos representam a Mãe de Deus dedicada ao 
trabalho do lar, com o novelo de lã entre as mãos, inclusive no momento da 
Anunciação; os cristãos amaram sempre contemplarMaria dedicada a seu 
trabalho de casa. Mas quando o trabalho, durante o século XIX, adquiriu um 
rosto novo que prometia bem-estar, mas ao mesmo tempo, era trágico de 
sacrifícios e dores, em vários lugares os crentes quiseram pôr o trabalho sob a 

C 



 

 

 
13 

proteção da Virgem Mãe, eficaz e atenta a toda situação e dificuldade de seus 
filhos. 

Assim, na França foi invocada como 
“Nossa Senhora dos Campos”, enquanto Leone 
Harmel (empresário católico, pioneiro em por 
em prática a cogestão e a participação do 
trabalhador nos benefícios empresariais) 
colocava suas obras sob a proteção de 
NotreDame de L`Usine, “Nossa Senhora da 
Oficina”. 

Os congressos sociais franceses do final 
do século XIX, enquanto discutiam problemas 
econômicos, sociais e trabalhistas, se confiavam 
a “poderosa e misericordiosa intercessão de 
Nossa Senhora da Oficina”. 

E, finalmente, o congresso de Amiens em 
1894 recomenda a associação a 
NotreDameduTravail: Nossa Senhora do 

Trabalho, justamente, para que fossem a fé e o espírito cristão quem guiasse, mais 
além dos interesses pessoais e egoístas dos homens, o caminho do progresso civil, 
da cooperação, do trabalho e das opções controversas que os estão associados. 
 

Guanella e a Virgem do Trabalho 

Pe. Guanella colocou sob a proteção do manto materno de Maria todas as 
ansiedades,as esperanças, todas as dores e as expectativas, as luzes e os 
contrastes, os benefícios e as alegrias que do trabalho o homem pode receber: 
bem-estar através do sacrifício. De maneira particular, queria confiar à justa graça 
e proteção de Deus aos setores mais fracos, os mais expostos a exploração, os 
mais incapazes de competir nesta dura e muitas vezes violenta luta pela vida. 
Queria afirmar e garantir um direito e um lugar para todos e um posto justo para 
o camponês de suas montanhas, para o emigrante, para o trabalhador, para as 
jovens fiandeiras das indústrias do lago e da planície, para seus alunos e artesãos: 
alfaiates ou carpinteiros, ferreiros ou empreiteiros. 

Ao encarregar ao escultor Nardini de Milão que preparasse a imagem de 
Nossa Senhora rodeada por trabalhadores para a nova Igreja, quis que naqueles 
rostos e naquelas pessoas, os fiéis pudessem reencontrar a si mesmos, suas vidas, 
suas ferramentas, suas roupas também tradicionais e populares. Por ele a 
imagem, idealizada pelo mesmo Pe. Guanella, representa a Virgem Maria 
Imaculada que protege com sua mão direita a um trabalhador ajoelhado, 
enquanto que um camponês, também ajoelhado, lhe beija a mão. 

O Centenário nos marca o nascimento ao céu do santo Fundador. Um ano 
de graça do Senhor e de bênção contínua que do coração de Cristo se derramará 
nos corações de cada um de nós. E os 60 anos que se completam oficialmente no 
dia 1/1/2016 de elevação a paróquia. 
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Obras Guanellianas 
 

Cl. AgustinMarquez Abad e Cl. DiovanneSulzbacherZwirtes 

 

ueridos leitores: neste mês, refletiremos sobre a vida de São Luís Guanella, 

fundador dos Servos da Caridade e Filhas de Santa Maria da Providência. Com a 

comemoração do centenário de seu falecimento, fazemos memória sobre um 

pouco dos fatos e dados de sua vida. Nasceu em "Fraciscio de Campodolcino", no 

Vale São Tiago (Província de Sondrio, Itália) no dia 19 de dezembro de 1842, veio 

a falecer em Como no dia 24 de outubro de 1915. Seu vale e a localidade onde 

nasceu - 1350 m. acima do nível do mar - fazem parte dos Alpes. 

Seu pai, prefeito de "Campodolcino" durante o governo austríaco e após a 

unificação (1859), era um homem severo e autoritário. A mãe, Maria Bianchi, era 

meiga e paciente. O casal teve 13 filhos. Quase todos chegaram à idade adulta. 

Aos 12 anos, Luís conseguiu uma vaga gratuita no Colégio "Gallio" em Como. 

Depois deu continuidade aos estudos nos seminários diocesanos (1854-1866). 

No dia 26 de maio de 1866 foi ordenado sacerdote, por Monsenhor 

BernadinoFrascolla, bispo de "Foggia". 
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Iniciou com entusiasmo a vida pastoral em "Valchiavenna" ("Prosto", 1866 e 

"Savogno" de 1867 a 1875). Após uma permanência de três anos com os salesianos, 

transferiu-se para a Paróquia de "Traona", na "Valtellina" (1878-1881). Em seguida, 

por alguns meses esteve na localidade de "Olmo" e por último em "PianelloLario", 

Como (1881-1890). 

Porém, será necessário explicar como é que nasce a congregação das Filhas de 

Santa Maria da Providência, já que é a primeira congregação que foi fundada por 

Don Guanella. Seu bispo o manda para "Pianello", onde pode dedicar-se à 

assistência dos pobres. Ali, já existia uma creche fundada por seu predecessor, 

Dom Carlos Coppini, onde trabalhavam algumas ursulinas. Trabalhou em 

conjunto com elas e fundou a Congregação das Irmãs Filhas de Santa Maria da 

Providência e a Casa da Divina Providência em Como (1866), contando com a 

colaboração da Irmã Marcelina Bosatta e da bem-aventurada Clara, sua irmã. A 

Casa desenvolveu-se rapidamente, e ampliou a assistência, seja na parte feminina 

como na masculina (congregação dos Servos da Caridade), abençoada e mantida 

pelo Bispo Andrea Ferrari. Não demorou para a Obra expandir-se em outros 

lugares, além da cidade de Como.  

Em 1891 foi para a Província de Milão. Dois anos 

mais tarde, em 1893 iniciou suas atividades em 

Pavia, Sondrio, Rovigo, Ruanoma. E não parou 

ali. Em 1912 foi para Consenza, para a Suíça e 

para os Estados Unidos. 

Don Guanella faleceu no dia 24 de outubro de 

1915 e foi beatificado no dia 25 de outubro de 

1964, em Roma, pelo Papa Paulo VI, durante o 

Concílio Vaticano II. A canonização ocorreu em 

23 de outubro de 2011 pelo Papa Bento XVI. São 

Luís Guanella é conhecido como o “herói da caridade”.Na atualidade estamos em 

22 países com presença Guaneliana, nos quatro continentes, América, Europa, 

Ásia e África. 

Estamos transmitindo o carisma que nosso fundador nos deixou, como 

mencionado anteriormente, nos quatro continentes e recentemente, a partir do 

ano 2010, se abriram casas em Polônia, Alemanha e no Vietnam. É nestes países 

que se está difundindo a caridade e também o carisma e trabalho guanelliano. 

Além disto, Don Guanella nos deixou o lema que “todo mundo é vossa pátria” e 

assim, segue crescendo a família guanelliana, não só com sacerdotes e irmãos, 

irmãs, mas também com a família de cooperadores guanellianos, difundindo a 

caridade e dando a demonstração da paternidade de Deus.  


