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Estimados cooperadores e aspirantes, 
 Mais um ano se vislumbra e com ele muitos desafios para perceber a presença de Deus nos menos 
favorecidos, pois é ali que Ele se manifesta e nos dá a sensibilidade para senti-lo. Recomeçar é dar-nos a 

oportunidade de fazer mais e melhor. 

 “Não podemos parar enquanto houver pobres para socorrer” (L. G.). Esta afirmação de nosso pai 

fundador nos remete a uma desacomodação e ação para dar um pouco de dignidade aos que foram 
excluídos e abandonados pela sociedade. 

 Neste ano o entusiasmo deve ser ainda maior, pois é o ano da SANTIFICAÇÃO do Beato Luís 

Guanella e isto deve nos motivar, ainda mais, e acreditar que através das ações e da relação profunda 

com Deus, através da oração, é possível ser santo. 
 Este é um ano especial e toda a família guanelliana deve aproveitar a oportunidade e empenhar-

se, ao máximo, para promover e divulgar o maravilhoso carisma do santo fundador, através da promoção 

vocacional, divulgação do carisma nos meios de comunicação escrita, falada e televisiva; convidar 

pessoas da comunidade que possuam alguma identificação com o carisma para participarem da 
Associação Cooperadores Guanellianos e formar novos grupos. 

Vamos preparar  com cerimônias,  festividades, homenagens e outras iniciativas o grande dia da 

SANTIFICAÇÃO do Padre Luís Guanella, dia 23 de outubro. Nestas atividades envolver toda a comunidade, 

inclusive os não guanellianos. 

 Com a certeza de que fazer o bem faz bem não se importando a quem, vamos fazer a diferença na 
nossa família, trabalho ou onde estivermos. 

 Com carinho 

 

Gilberto A. Benetti 
Presidente do Conselho Nacional 

 

RETIRO ANUAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA
 

IMPRESSÕES DE UM RETIRANTE 

Realizou-se no período de 26 de janeiro a 02 de 

fevereiro, em Canela, RS, o retiro anual da Família Guanelliana, 
consolidando, em sua quarta edição, a abertura aos leigos. O evento 

contou com a participação de Gilberto Antônio Benetti, Presidente da 

Associação Nacional dos Cooperadores Guanellianos; Antônia de 

Medeiros Cardoso e Regina Elizabet Zantedeschi, do Grupo São José, de 
Curitiba; Francisco das Chagas Teixeira, de Brasília, e sua esposa e 

Aspirante Regina Teixeira; e eu, Licério José Colling. 

Bastou-me reservar o tempo e dirigir-me ao lugar reservado; o ambiente adequado me 

aguardava, favorecido pela natureza exuberante, pelo silêncio absoluto, bastando uma pequena 
colaboração dos participantes para experimentar ótimos momentos inspirados em temáticas tanto 

teológicas quanto humanistas. Dom Jaime Pedro Kohl foi um pregador sempre à disposição não só para 

proferir palestras e indicar textos bíblicos, mas também para conversar, ouvir e aconselhar. Sempre muito 

discreto como discretos e sábios são os Pobres Servos, o Bispo de Osório, RS, era extremamente 
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competente em todas as atividades e reflexões propostas. Todas estas circunstâncias propiciaram-me 

uma profunda renovação interior, reforçando o propósito de levar Jesus Salvador aos pequeninos. 
Este verdadeiro exercício espiritual proporcionou-me – na simplicidade da convivência 

fraterna – uma parada com roteiro preestabelecido e totalmente fundamentado em textos dirigidos com 

base na vivência de religiosos ou leigos, abençoados e consagrados seguindo a Jesus casto, obediente e 

pobre. Assim, pude perceber o significado de sermos diariamente enviados em missão seguindo os passos 
do santo fundador, despertado a perceber e acolher a íntima ação de Deus em minha vida, e acolhê-la em 

uma dinâmica de uma participação cada vez mais efetiva na Vida e na Missão de Jesus Cristo. 

No encerramento, dia 02 de fevereiro, coincidindo com o Dia da Vida Consagrada, 

celebramos em emocionante celebração os jubileus comemorativos à consagração religiosa de alguns 
integrantes dos Servos da Caridade e das Filhas de Santa Maria da Providência. Sem dúvida, nós, leigos, 

passamos a admirar mais, a respeitar mais, a valorizar mais estes Servos e estas Filhas, com os quais 

temos o privilégio de conviver em nossas comunidades e grupos, testemunhando diariamente a cada vez 

mais rara virtude da caridade, seus ideais e suas esperanças altruístas. Fica aqui meu reconhecimento a 
todos que, com sua grandeza, fazem de sua vida uma verdadeira missão guanelliana. 

Enfim, estes sete dias de retiro foram para mim um verdadeiro SPA espiritual, e como é 

bom fazer as paradas que o espírito pede, num mundo tão agitado. Àqueles cooperadores que têm 

interesse de participar do retiro em suas próximas edições, mas que ainda não estão decididos a fazê-lo, 

digo-lhes: coragem, pois vale a pena. 
Um abração a todos. 

 

Licério José Colling 

Presidente do Conselho da Província 
Nossa Senhora do Trabalho 

 

MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI PARA A QUARESMA 2011 

Trazemos  ao nosso leitor alguns pontos da mensagem do Papa Bento XVI que nos ajudará a fortalecer a 

nossa espiritualidade nesta Quaresma. 
 

“Para empreender seriamente o caminho rumo à Páscoa e nos 

prepararmos para celebrar a Ressurreição do Senhor – a festa mais 

jubilosa e solene de todo o Ano litúrgico – o que pode haver de mais 
adequado do que deixar-nos conduzir pela Palavra de Deus? Por isso a 

Igreja, nos textos evangélicos dos domingos de Quaresma, guia-nos para 

um encontro particularmente intenso com o Senhor, fazendo-nos 

repercorrer as etapas do caminho da iniciação cristã: para os 
catecúmenos, na perspectiva de receber o Sacramento do renascimento; 

para quem é batizado, em vista de novos e decisivos passos no 

seguimento de Cristo e na doação total a Ele.” 

 
O Pontífice nos chama à atenção para o itinerário da Palavra de Deus durante a quaresma:  

Primeiro domingo: Trata do combate contra as tentações que “é um convite a tomar consciência da 

própria fragilidade para acolher a Graça” 

Segundo domingo: “O Evangelho da Transfiguração do Senhor põe diante dos nossos olhos a glória de 

Cristo, que antecipa a ressurreição e que anuncia a divinização do homem.” 
Terceiro domingo: Sobre a água viva que o Cristo promete à Samaritana o Papa diz “Só esta água pode 

extinguir a nossa sede do bem, da verdade e da beleza!” 

Quarto domingo: Jesus cura o cego e assim se apresenta como luz do mundo. “O milagre da cura é o 

sinal que Cristo, juntamente com a vista, quer abrir o nosso olhar interior, para que a nossa fé se torne 
cada vez mais profunda e possamos reconhecer n’Ele o nosso único Salvador.” 

Quinto domingo: A ressurreição de Lázaro. “Para a comunidade cristã é o momento de depor com 

sinceridade, juntamente com Marta, toda a esperança em Jesus de Nazaré: “Sim, Senhor, creio que Tu és 

o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo» 
O Papa nos alerta que “O percurso quaresmal encontra o seu cumprimento no Tríduo Pascal, 

particularmente na Grande Vigília na Noite Santa: renovando as promessas batismais, reafirmamos que 

Cristo é o Senhor da nossa vida, daquela vida que Deus nos comunicou quando renascemos “da água e do 

Espírito Santo”, e reconfirmamos o nosso firme compromisso em corresponder à ação da Graça para 

sermos seus discípulos.” 
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ROTEIRO 1 ROTEIRO 2 ROTEIRO 3

18/10 (ter) – PORTO ALEGRE / LISBOA 18/10 (ter) – BRASÍLIA / LISBOA

19/10 (qua) – LISBOA 19/10 (qua) – LISBOA

20/10 (qui) – PORTO ALEGRE / RIO DE 

JANEIRO / ROMA
20/10 (qui) – LISBOA/FÁTIMA/LISBOA 20/10 (qui) – LISBOA/FÁTIMA/LISBOA

21/10 (sex) – ROMA 21/10 (sex) – LISBOA / ROMA 21/10 (sex) – LISBOA / ROMA

22/10 (sab) – ROMA 22/10 (sab) – ROMA 22/10 (sab) – ROMA

23/10 (dom) – ROMA 23/10 (dom) – ROMA 23/10 (dom) – ROMA

24/10 (seg) – ROMA 24/10 (seg) – ROMA 24/10 (seg) – ROMA

25/10 (ter) – ROMA/COMO 25/10 (ter) – ROMA/COMO 25/10 (ter) – ROMA/COMO

26/10 (qua) – 

COMO/FRACISCIO(Campodolcino)/ 

GUALDERA/COMO

26/10 (qua) – COMO/ FRACISCIO 

(Campodolcino)/ GUALDERA/COMO

26/10 (qua) – COMO/ 

FRACISCIO(Campodolcino)/GUALDERA/ 

COMO

27/10 (qui) – COMO/VENEZA 27/10 (qui) – COMO/MILÃO 27/10 (qui) – COMO/ MILÃO

28/10 (sex) – VENEZA/PÁDUA/ASSIS
28/10 (sex) – MILÃO / LISBOA / SÃO PAULO / 

PORTO ALEGRE
28/10 (sex) – MILÃO / LISBOA / BRASÍLIA

29/10 (sab) – ASSIS/ROMA / SÃO PAULO

30/10 (dom) – SÃO PAULO / PORTO ALEGRE

ROTEIRO 1 ROTEIRO 2 ROTEIRO 3

Passagem aérea + taxas de embarque:

US$ 1.308,00

Passagem aérea + taxas de embarque:

US$ 1.200,00

Passagem aérea + taxas de embarque:

US$ 1.110,00

Parte terrestre –> em regime de meia pensão:

€ 1.435,00

Parte terrestre –> em regime de meia pensão:

€ 1.535,00

Parte terrestre –> em regime de meia pensão:

€ 1.535,00

Suplemento para apartamento individual:

€ 270,00

Suplemento para apartamento individual:

€ 270,00

Suplemento para apartamento individual:

€ 270,00

< preços por pessoa – mínimo 30 passageiros >

PRAZO FINAL PARA PAGAMENTO DO PACOTE = 40 DIAS ANTES DA VIAGEM

SERVIÇO E VALOR

CANONIZAÇÃO DOM LUIZ GUANELLA

OUTUBRO 2011 – ROMA - 11 dias

C O N D I Ç Õ E S G E R A I S
PROGRAMA COMPLETO: (aéreo + terrestre em apartamento duplo)

PEREGRINAÇÃO – CANONIZAÇÃO DOM GUANELLA 
Abaixo apresentamos os roteiros da peregrinação – Roma 2011, por 

ocasião da canonização do padre Luís Guanella. 
Informamos que os roteiros descritivos, a ficha de inscrição e as 

instruções foram remetidas ao presidente de cada grupo e aos aspirantes e 

cooperadores, cujo email temos em nosso cadastro.    

 Lembramos que os esclarecimentos sobre inscrições, reservas, 
pagamento, financiamento, detalhes dos roteiros e serviços devem ser 

obtidos no endereço abaixo; LIGUE AGORA PARA A UNITUR E FAÇA A 

SUA INSCRIÇÃO. 

 

Unitur Agência de Viagens e Turismo Ltda.  - Site: www.unitur.com.br  

Setor de Grupos - Pça. Marechal Deodoro, 130/301 
Srta. KELLY TOMKIEL   - E-mail: kelly@unitur.com.br 

Centro - Porto Alegre - RS - CEP: 90010-300 

Tel.: (51) 3272-33.77 - (51) 3225.25.60 (fax) 
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DEUS SE MANIFESTA NO SILÊNCIO 
 Numa sociedade, aparentemente desestruturada, que tem no barulho sua dinâmica, sua técnica e 

seus fundamentos, propor o silêncio é ir à contramão da modernidade. 
 O mundo que visivelmente deletou Deus - o qual se manifesta no sofrimento, no mais humilde, na 

interioridade e na oração - criou, em seu lugar, o deus hedonismo, o deus poder, o 

deus estatus, que se manifesta nas aparências, na agitação e na poluição audiovisual, 

no mundo dos estereótipos e deixa como resultado, angústia e frustração.  
 Para alguns o silêncio parece incomodar, é insuportável. A busca do barulho, 

além de ser uma proposta da modernidade que aliena  e  condiciona o ser ao 

consumismo inconsequente, parece ser também a fuga de frustrações e traumas 

interiores, do vazio de Deus; parece ser um sintoma de um ser perdido no meio das 
coisas que não consegue realizar-se plenamente como pessoa. 

 Libertar-se desta poluição é tentar encontrar-se consigo mesmo e com Deus, 

que faz parte da própria identidade, pois somos também criaturas divinas através da 

criação. 

 Retirar-se em silêncio para saborear Deus, supõe, antes de tudo,  libertar-se 
dos ruídos do mundo, do deus das aparências, dos  “valores” tidos como fundamentais 

para ser feliz na ótica do mundo. Retirar-se é colocar-se diante de si mesmo, 

perceber-se, sentir-se e ter consciência de sua verdadeira identidade. Retirar-se é ter 

coragem de encarar a verdade e assumi-la inteiramente. Retirar-se é calar e deixar a 
voz do silêncio manifestar-se; é entrar numa interioridade profunda com Deus e 

consigo mesmo; é descobrir as prisões interiores e tentar libertar-se. Retirar-se é 

querer a dimensão espiritual e ter consciência de que somos, ao mesmo tempo, anjos 

e pecadores, isto porque somos limitados por natureza por sermos humanos. 
 Num processo pessoal, o silêncio, dentro de uma dimensão espiritual, representa a cura interior, 

uma identificação e reconhecimento da verdadeira existência humana, um sentir a presença de Deus e a 

proximidade com Ele. 

 Deus se revela e se mostra no silêncio. Proporciona-nos uma sintonia com o criador. O Silêncio é 

também caminho e encontro  com o outro, pois somos coletivos e vivemos em comunidade.  
PRECISAMOS CALAR E SILENCIAR PARA OUVIR A VOZ DE DEUS. 

 

 

 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 
O CNSP inicia suas atividades 

 

O Conselho da Província Nossa Senhora do Trabalho iniciou suas atividades no final de semana, 
dias 12 e 13 de março, em Brasília. Esteve presente todo o Conselho e a delegada, Irmã Ireny Brombilla. 

Foram acolhidos pelos SdC, pelas FSMP e por cooperadores como membros da grande família guanelliana: 

com afeto e muita alegria . Houve uma pauta bastante extensa, já que, entre outros assuntos, discutiu-se 

e organizou-se a Assembleia de 2011, que acontecerá em Brasília. Ao final, irmã Ireny falou de sua 

alegria em ter sido designada para trabalhar, mais de perto, com os cooperadores e manifestou sua 
alegria em integrar o CNSP. E deixou uma saudação a todos da Irmã Nair Benini, que se encontra em 

Porto Alegre. 

Paralelamente aos trabalhos da reunião, houve momentos agradáveis de conversa e partilha com 

os padres da casa: Selso, Célio, Armando e Hélio; também com as irmãs Terezinha e Penha. E ainda um 
tempo para rápida visita ao NAD. 

O ponto marcante foi o encontro dos grupos “Abbah Pai” e “Aurélio Bacciarini” com o Conselho, 

iniciado com um momento de oração e uma dinâmica preparado por irmã Ireny e Helena Fonseca Anjos. A 

seguir padre Elisandro Iserhard da Silva desenvolveu o tema escolhido para a formação dos grupos por 
ocasião da visita do conselho em 2011: Processo de santificação, como aconteceu? Como a 

santificação afeta a vivência dos grupos, como guanellianos? Os grupos foram convidados a 

falarem de si: colocaram que estão fazendo uma caminhada fraterna a partir dos estudos, do serviço ao 

NAD e com a presença constante dos Conselheiros espirituais: padre Selso e padre Célio. Aguardavam, 

ansiosos, por notícias sobre a peregrinação à Itália, por ocasião da Canonização de Dom Guanella e 
demonstraram interesse em participar desse evento memorável.  

Podemos concluir que estar em Brasília, como colocou Francisco Chagas Teixeira: “tudo isso é 

vivência guanelliana, são fatos que remetem a um crescimento”.  
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HOMENAGENS PÓSTUMAS 

TRIBUTO A NEY HUMBERTO CAETANO D´ÁVILA (IN MEMORIAM) 

 
Nesta Centelha da Caridade homenageamos o Dr. Ney, que, juntamente com o Sr. Haroldo 

Peixoto, tornou-se cooperador guanelliano em 12 de junho de 1994. 

Dr. Ney dedicou grande parte da sua vida e os conhecimentos de sua profissão, era médico, em 

trabalho voluntariado no Lar das Vovozinhas, em Santa Maria – RS. Na Associação Cooperadores 
Guanellianos, foi o primeiro presidente da Província Nossa Senhora do Trabalho, à época chamada de 

Região Sul. Sempre motivado a expandir o carisma da caridade trabalhou, incansavelmente, para a 

formação de grupos de cooperadores. Foi um incentivador e um dos organizadores do II Encontro Latino-

Americano de Cooperadores, realizado em São Paulo em setembro de 1995. Dr. Ney faleceu a 5 de 
setembro de 2001, aos 65 anos, deixando uma enorme saudade em todos os familiares e amigos e uma 

lacuna na família guanelliana. Segue abaixo um relato do seu grande amigo e companheiro de jornada. 

 

“Falar sobre o Dr. Ney é fácil. 

Durante os quatro anos da gestão dessa figura impar à frente do 
então Movimento dos Cooperadores Guanellianos, Região sul, convivi 

bastante com ele. Em nossas viagens foram muitas horas de troca de 

idéias, de experiências e de confidências. 

 Muitos foram os momentos de emoção e comoção, quando a 
conversa girava em torno de nossas famílias e filhos, pois em diversas 

ocasiões, no aniversário de nossos filhos ou esposas, estávamos longe de 

nossos lares. 

 Foram também grandes os momentos de alegria e felicidade, com 
as amizades que fizemos neste período. Amizades estas que permanecem 

e se fortalecem a cada encontro, fazendo-nos esquecer do cansaço das 

viagens e das intermináveis reuniões do início desta caminhada, no dia 04 

de dezembro de 1993. 

 Dr. Ney! Obrigado pelo carinho, pela compreensão e pela amizade 
sincera e desinteressada que curtimos juntos. Um abraço, Dr. Ney, aí no 

alto junto com o Bem-Aventurado (Santo) Luís Guanella e da Bem-

Aventurada Irmã Clara, padre Mário Tarani e tantos outros aspirantes e 

cooperadores já falecidos que estão gozando de uma santa eternidade.” 
 

Haroldo Peixoto 

Cooperador Guanelliano – Santa Maria - RS 

 
 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011 
Neste ano a Campanha da Fraternidade (CF 2011) tem como tema - Fraternidade e a vida no 

planeta; e como lema - A criação geme em dores de parto (cf Rm 8,22). A CF 2011 aborda o problema do 

aquecimento global e das mudanças climáticas, que podem piorar o ambiente da vida na terra, com con-

sequências dramáticas para todos, sobretudo para os mais pobres. O planeta terra é a casa comum de 

toda a humanidade e devemos cuidar bem dele todos. 

“E isso tem a ver com nossa fé no Deus Criador, que entregou aos cuidados do homem o “jardim” 

que fez, e viu que era bom, com tudo o que existe dentro dele (cf Gn 1,28-31). Cuidar bem da obra de 

Deus é sinal de respeito a Deus e de apreço pela sua obra; é também solidariedade para com o próximo e 

toda criatura de Deus. O cuidado da “casa comum” é sinal de fraternidade e uma obrigação moral; deve, 
pois, levar-nos a atitudes e comportamentos corretos em relação ao próximo e à natureza, para diminuir 

os riscos que pairam sobre o futuro da vida na terra. 

Somos discípulos e missionários de Jesus, que veio “para que todos tenham vida e vida em abundância”  

(cf Jo 10,10). Por isso, fazemos nossa a preocupação mundial com a vida no planeta.” 

Trecho de artigo escrito por  Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo 
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