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Estimados cooperadores, aspirantes e demais membros da família guanelliana, 

 No espírito que emana de toda família guanelliana, preparemos o grande 
evento da santificação de Dom Luiz Guanella. Será um momento forte, não 
somente para quem assumiu o carisma do fundador, mas também para toda a 
humanidade, especialmente os mais necessitados que continuarão tendo certeza 
que alguém, cada vez mais, estará olhando para eles. 
 “Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: Santos sereis, 
porque eu,  o Senhor vosso Deus, sou santo” (Lv 19.2). O próprio Cristo nos 
convoca para sermos santos e por isso temos a certeza de que podemos ser 
santos. Esta não é uma utopia, é uma possibilidade para quem segue a palavra 

de Deus.  
 Ser santos, não é ser perfeito, pois somos humanos, portanto limitados, mas é 
aperfeiçoar-se, evoluir, crescer, reconhecer as perdas e reconquistar a glória através do perdão. 
O aperfeiçoamento não acontece individualmente, mas coletivamente, na presença do outro, 
mesmo que este seja limitado e totalmente diferente de nós. 
 Avalio minha caminhada de santificação através da relação com o outro, com a natureza, 
comigo mesmo e com Deus. Através desta relação eu busco a Deus, pois Ele está presente na 
criatura. Ser santo é sair do comum, do corriqueiro, é fazer a diferença, é externar o carisma 
cristão através da ação, é ter a sensibilidade de perceber a necessidade do outro. Em suma, é 
ser guanelliano do jeito de Guanella. 

A caminhada rumo à santidade é árdua por ser antagônica aos conceitos da sociedade 
moderna. É um desafio permanente que envolve renúncia, desapego, dedicação e um amor 
profundo aos mais necessitados. 

Guanellianos, a exemplo do pai fundador, vamos enfrentar este desafio, pois, “A 
santidade salvará o mundo”. 
Com carinho 
 

Gilberto A. Benetti 
Presidente do Conselho Nacional 

 
 
 

“GRANDE ALEGRIA E IMPULSO RENOVADO” 
 
Anúncio da Canonização de Pe. Luís. Santo em 23 de outubro de 2011 

“Uma grande alegria por um renovado 
empenho comum!” É com estas palavras que 
o Superior Geral, Pe. Alfonso Crippa, 
comentou a notícia da canonização do 
fundador. “Num tempo de emergência 

educativa, de pobreza alastrada e sempre 
mais com as marcas da globalização o fato 
da Igreja apresentar figuras relevantes, que 
souberam revestir às fragilidades das 
pessoas e assimilar (encarnar) respostas 
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concretas a tais problemáticas, significa 
responder a uma crise de confiança na 
própria vida e também aos interrogativos 
que as pessoas, ainda hoje apresentam a 
Jesus. Através de batizados, os santos, na 
verdade, em condições de estarem em 
sintonia com o desejo de Deus, Jesus 
responde aos homens com a misericórdia do 
Pai. “O santo não é uma estátua a se colocar 
num nicho, mas é energia divina que si 
difunde nas estradas dos homens”. “O 
reconhecimento da santidade de Padre Luís 
– como afirma a Irmã Serena Ciserani, 
madre geral das Filhas de Santa Maria da 
Providência – é um dom de esperança que 
se oferece a todos os “pequeninos” do 
mundo porque sabem que nele poderão 
encontrar um intercessor no céu para a 
consolação e o conforto de seu oração e 
impele cada um e cada uma de nós a 
percorrer, em modo mais ousado, as 
veredas floridas da caridade guanelliana 
para não deixar sozinhos os doentes em 

busca de saúde, os corações aflitos que 
desejam ser consolados, os sofredores 
carentes de ternura, os fracos a serem 
amparados no caminho, quem chora e tem 
sede de um sorriso. “Pai dos pobres, 
educador apaixonado e cidadão do mundo, 
Padre Guanella foi um campeão da fé, uma 
fé que ele deixou em herança aos seus 
imitadores, padres, irmãos, irmãs e leigos 
qual compromisso de cuidar das pessoas 
mais frágeis, acompanhando-as nos 
momentos mais delicados da vida, do 
nascimento à passagem natural” destaca o 
postulador geral Pe. Mário Carrera. 

“O evento da canonização do nosso 
Fundador imprime ao nosso modo de ser um 
maior impulso em vista da santidade como 
adesão resoluta à voz de Deus oculta no 
clamor de invocação dos pobres. A santidade 
é mão estendida em busca de outras mãos, 
é um passo dado para cuidar da fragilidade 
de numerosos vultos: da pobreza do pão à 
ausência da esperança”. 
Guanella News março 2011 (Informativo Italiano) 

 
 

ATIVIDADES ESPECIAIS POR OCASIÃO 
DA SANTIFICAÇÃO DO PADRE GUANELLA 

 
• Homenagens a Guanella  

Cada casa ou paróquia guanelliana vai verificar em quais eventos da cidade haja possibilidade 
de se fazerem homenagens ao Padre Guanella. 
 

• Mega evento por ocasião da santificação, junto às comunidades 
Em outubro, cada região deve organizar-se para refletir e orar em função da santificação. Este 
ano, a Família Guanelliana deve exortar à participação da Semana Guanelliana com fervor 
redobrado. 
Devem ser programadas atividades nas escolas guanellianas: uma celebração solene como 
preparação para o dia 23 de outubro e, depois, organizar algo para celebrar a santificação. 
 

• Viagem à Itália - peregrinação em outubro 
O roteiro definido é o de Porto Alegre, Rio, Roma, que sai dia 20 de outubro. Quem desejar 
participar deve entrar em contato com a UNITUR.  
 

• Confecção de material de divulgação, artigos e lembranças sobre a santificação 
Há uma equipe em Porto Alegre que está trabalhando a respeito dos objetos (lembranças) 
relativos à santificação. Cada casa, paróquia guanelliana e grupo de cooperadores podem 
encomendar seu material 
 

• Missa de Dom Guanella em Aparecida – 19 de novembro (Sábado) 
Às 9h a missa televisionada e será solicitado que se coloque um grande painel de Padre 
Guanella dentro da Basílica de Aparecida. 
 

• Edição de livros por ocasião da santificação 
Alguns livros serão editados, entre eles “Luís Guanella, pai montanhês dos pobres (retrato de 
um santo)”, já traduzido para o português. 



Centelha da Caridade - Ano IX – Nº 34 – Junho de 2011                                                                                     Pg. 3     

 
• Produção de artigos 

Os cooperadores podem participar, escrevendo artigos, baseados nos princípios fundamentais da 
vida de Dom Guanella e nas Constituições das Congregações. 
 

• Contribuição Financeira para o Santuário do Sagrado Coração 
O Santuário Sagrado Coração, em Como, passará por uma reforma interna; em cada vitral 
haverá a representação das obras de misericórdia. As FSMP pagarão dois vitrais - Consolar os 
aflitos, exortar os pecadores. Os SdC pagarão outros dois “Aconselhar os que estão em dúvida, 
ensinar os ignorantes”. Os cooperadores e leigos guanellianos vão contribuir com o vitral da 
porta da entrada “São Luís Guanella na glória”. Assim cada cooperador e aspirante deve 
contribuir, no mínimo, com R$15,00. O Conselho Nacional orientará a forma de arrecadação e 
envio dos recursos. 
 
 

PEREGRINAÇÃO - CANONIZAÇÃO 
  

 Você já imaginou participar do maior evento guanelliano? Estar 
na Basílica de São Pedro na Celebração Eucarística Solene da 
canonização do padre Luís Guanella? Visitar os lugares guanellianos 
(Como, Fraciscio, Campodolcino, Gualdera, Pianello Lario e outros)?  
Visitar Veneza, Pádua e Assis? Passear por Roma? 
                                   Não perca a chance! 
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) 

 
 

ASSEMBLEIAS DAS PROVÍNCIAS
Na reunião dos cinco Conselhos da Família Guanelliana foram definidos tema e lema para as 
Assembléias de 2011: 

• Tema: Padre Luís Guanella: homem de Deus, pai dos pobres e cidadão do mundo 
• Lema: A santidade salvará o mundo. 

Tema baseado no livro “Luís Guanella, pai montanhês dos pobres (retrato de um santo)”. Livro 
este que poderá ser adquirido na Assembleia. 

 
  

GRUPOS DE SÃO PAULO 
 

Todos os anos os grupos de aspirantes e 
cooperadores guanellianos de São Paulo se 
reúnem para realizar o chamado Mega-Evento 
– Noite da Pizza e Bingo. Realizada no Recanto 
Nossa Senhora de Lourdes a festa já é 
tradicional na região. Neste ano o estiveram 
presentes mais de quinhentas pessoas para 

saborear quase 2000 mil pizzas, cervejas, refrigerantes, deliciosos doces e fazer a “fezinha” no 
bingo que distribui ótimos prêmios. É um momento de muita alegria para quem trabalha e para 
os convidados cuja maioria são famílias que vêm passar horas agradáveis junto da Família 
Guanelliana.   



 Centelha da Caridade - Ano VIII – Nº 34 – Junho 2011                                                                                    Pg. 4     

CORPUS CHRISTI  
Comemoração litúrgica - Quinta-feira  após a festa da Santíssima Trindade   

 
A Igreja celebra Corpus Christi (Corpo de 

Deus) como festa de contemplação, adoração e 
exaltação, na qual os fiéis se unem em torno da 
sua herança mais preciosa deixada por Cristo, o 
Sacramento da sua própria presença.   

A solenidade do Corpo de Deus remonta ao 
século XII, quando foi instituída pelo Papa Urbano 
IV em 1264, através da bula “Transiturus”, que 
prescreveu esta solenidade para toda a Igreja 
Universal.  
         A origem da festa deu-se por um fato 

extraordinário ocorrido ao ano de 1247, na Diocese de Liége – Bélgica. Santa Juliana de 
Cornillon, uma monja agostiniana, teve consecutivas visões de um astro semelhante à lua, 
totalmente brilhante, porém com uma incisão escura. O próprio Jesus Cristo a ela revelou que a 
lua significava a Igreja, a sua claridade as festas e, a mancha, sinal da ausência de uma data 
dedicada ao Corpo de Cristo. Santa Juliana levou o caso ao bispo local que, em 1258, acabou 
instituindo a festa em sua Diocese.  
         O fato, na época, foi levado também ao conhecimento do bispo Jacques de Pantaleón que, 
quase duas décadas mais tarde, viria a ser eleito Papa (Urbano IV), ou seja, ele próprio viria a 
estender a solenidade a toda a Igreja Universal. O fator que deflagrou a decisão do Papa, e que 
viria como que a confirmar a antiga visão de Santa Juliana, deu-se por um grande milagre 
ocorrido no segundo ano de seu pontificado: o milagre eucarístico de Bolsena, no Lácio, quando 
um sacerdote tcheco, Padre Pietro de Praga, colocando dúvidas na presença real de Cristo na 
Eucaristia durante a celebração da santa Missa, viu brotar sangue da hóstia consagrada. 
(Semelhante ao milagre de Lanciano, ocorrido no início do Século VIII). O fato foi levado ao 
Papa Urbano IV, que encarregou o bispo de Orvietro de levar-lhe as alfaias litúrgicas embebidas 
no Sangue de Cristo. Instituída para toda a Igreja, desde então, a data foi marcada por 
concentrações, procissões e outras práticas religiosas, de acordo com o modo de ser e de viver 
de cada país, de cada localidade. 
         No Brasil, a festa foi instituída em 1961. A tradição de enfeitar as ruas com tapetes 
ornamentados originou-se em Ouro Preto, Minas Gerais e a prática foi adotada em diversas 
dioceses do território nacional. A celebração de Corpus Christi consta da santa missa, da 
procissão e da adoração do Santíssimo. Lembra a caminhada do povo de Deus, que é peregrino, 
em busca da Terra Prometida. No Antigo Testamento, esse povo foi alimentado com o maná no 
deserto e, hoje, ele é alimentado com o próprio Corpo de Cristo. Durante a missa, o celebrante 
consagra duas hóstias, sendo uma consumida e a outra apresentada aos fiéis para adoração, 
como sinal da presença de Cristo vivo no coração de sua Igreja.   

Fonte: http://www.paginaoriente.com/anoeclesiastico/corpuschristi.htm 
 

É BOM RECEBER... 
“À Associação Cooperadores Guanellianos! 
Tão gostoso receber uma carta (difícil nos 
dias de hoje) e de felicitação pelo 
aniversário, então! É para mim um carinho 
especial, obrigada. O ano passado nem 
imaginava de quem era. Uma preciosa 
surpresa! 
Louvo, bendigo a Deus pela minha vida, 
muito grata por todos que fazem parte do 
meu viver, por todas as pessoas que o 
Senhor coloca no meu caminho; 
especialmente agora a família guanelliana! 

Santidade não é só um desejo (meu 
pensamento); é meta, busca de felicidade, 
vida plena, sem fim. Que Jesus e Maria nos 
ajudem. 
Que Luigi Guanella interceda abençoe de lá, 
nós aqui que estamos a caminho. Para que 
possamos nos espelhar um pouco no seu 
exemplo de seguimento de Jesus Cristo! 
Um abraço gaúcho. Com carinho!” 

Marisete Teixeira Oliveira, 
 Aspirante do grupo Filhos da Providência. 
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FSMP EM MISSÃO VELHA – CE 
A Centelha da Caridade recebeu notícias sobre o trabalho que as irmãs Filhas de Santa 

Maria da Providência vêm realizando na cidade de Missão Velha – CE. Sabemos que em menos 
de dois anos de presença naquela cidade, as FSMP estão fazendo a diferença, dando um enorme 
impulso na organização das pastorais e na divulgação do carisma guanelliano. Segue a 
mensagem recebida: 

“Amigos, aqui estamos bem, levando em frente nossa missão, com dificuldades, mas tudo 
vamos realizando conforme a vontade de Deus; e ele proverá tudo, Deus é Providência. Além do 
movimento Laical que está caminhando, estamos dando agora um maior impulso na pastoral da 
pessoa idosa, que será a ação prática da caridade, algo que ainda não há na paróquia; estamos 
com um pouco de dificuldade para que as pessoas se comprometam com o trabalho, mas vamos 
chegar lá. Neste ano iniciamos também a pastoral juvenil Guanelliana, pois nós temos conosco 8 
jovens aspirantes - 5 já são frutos de nosso trabalho; fazemos o encontro com elas e elas fazem 
com os jovens e está dando frutos. O objetivo do nosso projeto é chegar até os adolescentes e 
jovens sedentos de amor, que buscam através de coisas passageiras algo que lhes dê sentido à 
vida. Queremos revelar-lhes Jesus Cristo Pai providente e misericordioso, o qual o Bem-
Aventurado Luís Guanella, experienciou e manifestou com sua vida, com o Carisma da Caridade” 

Irmã Zulmira, FSMP 
 

A CAMINHO DE PENTECOSTES 
“Dentro do belo e entusiasmante tempo da Páscoa, a liturgia da Igreja tem nos feito 

vislumbrar os umbrais de Pentecostes. Preparamo-nos para a bonita e profunda celebração da 
vinda do Espírito Santo. A liturgia 6º domingo da Páscoa nos introduz na certeza de uma 
presença permanente em nossas vidas. 

Em nossas tradições católicas estamos também para iniciar a novena em preparação à 
Solenidade de Pentecostes culminando com a Vigília da Festa e atualizando em nossas vidas e 
atitudes esse grande Dom de Deus que é o Espírito Santo derramado em nossos corações. 

Nós não estamos sozinhos, o Senhor repete isso de várias maneiras. A memória de suas 
palavras nos conforta, como também a experiência viva da fé que não abandona aqueles que 
examinam cuidadosamente as Escrituras, nem aqueles que vivem suas vidas diárias com 
coração generoso e acolhedor. Se medirmos as nossas forças, percebemos que somos fracos e 
necessitados, mas se nós reconhecemos do que fomos feitos, aquela Palavra entra em nós como 
Espírito vivificante, prometido para preencher nossas lacunas, para ampliar nossos horizontes e 
fortalecer os muros dos nossos corações estremecidos pelo medo... 

Se hospedarmos o Espírito, nós cultivaremos com ele a esperança da qual podemos ter 
razão com a alegria e a segurança dos filhos de Deus. "Caríssimos, adorai ao Senhor Jesus 
Cristo em vossos corações, sempre prontos para responder a quem lhes perguntar o motivo da 
esperança que há em vós.” A vida testemunhada também pelas motivações e aprofundamentos 
de nossa fé. 
Acolhendo a presença do Espírito Santo prometido, e aprofundando a nossa vida de fé para dar 
as razões de nossa esperança poderemos, como os apóstolos, ver as maravilhas da 
evangelização e dos sinais pela pregação proclamada. Não é à toa que Pedro nos diz, antes de 
tudo: Adorai a Cristo em vossos corações. A fé está em ti. A fé é uma Pessoa. É preciso que 
façamos o encontro pessoal com Ele, caminho, verdade e vida, Espírito que nos convida a 
contemplar a Verdade da fé.” 

Extrato do artigo de Dom Orani João Tempesta 
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HOMENAGENS PÓSTUMAS 
TRIBUTO A CAETANO PARIZI E EUNICE MACHADO PARIZI (IN MEMORIAM) 

 
Ter a oportunidade de ainda poder falar dos nossos pais, 
da atuação de ambos na comunidade é muito gratificante 
e traz à tona sentimentos profundos, referentes à vocação 
desse casal. Caetano Parizi nasceu em São Paulo, capital 
aos vinte e seis de janeiro de 1931. Eunice Machado 
Parizi, nascida em Franca – SP aos trinta de agosto de 
1940. Casaram-se em dezoito de maio de 1947 no 
Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro do 
Sumaré. Desse matrimônio nasceram Ronaldo, Rosana e 
Maria Eunice, que educados na fé católica constituíram 
famílias com a mesma estrutura de valores cristãos de 
seus pais. Caetano e Eunice atuaram de forma expressiva 
na Comunidade Santa Cruz, Parque Modelo, desde os 
anos sessenta, deixando marcas de caridade e amor 
através dos serviços realizados para a Igreja. A Tuti, como 
a Eunice era carinhosamente chamada por todos, foi um 
exemplo de mãe, mãe amorosa, mãe zelosa, amiga, 
esposa exemplar, uma avó carinhosa que os seus cinco 
netos carregam na lembrança com muito amor. Caetano, 
um exemplo de pai, caráter sem igual, esposo dedicado, 
um avô apaixonado pelos netos. Eles realizaram na 
comunidade atividades nas quais a caridade era sempre o 
principal foco. Como exemplo, o trabalho no projeto 
COLMÉIA, através do qual meninos pobres que não 
tinham aonde ir, mas que no horário inverso às aulas regulares, vinham para a comunidade, 
recebiam alimentação, faziam suas tarefas escolares, aprendiam artesanato e religião. Atuaram 
no Encontro de Casais com Cristo, fizeram parte do coral, da equipe litúrgica, ministraram 
cursos de batismo, integraram as equipes de festas e tantas outras atividades. Participaram do 
movimento de espiritualidade conjugal, Equipes de Nossa Senhora. A Tuti, buscando uma maior 
integração entre os idosos suas famílias e a comunidade, fundou e organizou o grupo da 
Terceira Idade Dom Guanella, no qual as vovós e vovôs se reuniam toda semana para alguns 
momentos de alegria: lá oravam, faziam artesanato e discutiam de temas da atualidade ligados 
a eles, jogavam bingo, faziam passeios, participavam de teatros e outras atividades sociais. Os 
dois, vocacionados ao Carisma da Caridade, participavam do grupo Mário Tarani e tornaram-se 
cooperadores guanellianos emitindo promessa em 07/10/1996. Assumiram funções dentro do 
grupo; o Caetano exerceu a função de tesoureiro da Província Nossa Senhora da Providência. 
Caetano e Tuti expressavam o jeito guanelliano de ser entre eles, com a família, com a 
comunidade, em todos os ambientes, dando testemunho e exemplo de um verdadeiro casal 
cristão. A Tuti faleceu em 14/09/1999 e o Caetano em 27/04/2005 e o vazio está implantado. 
Em nossas mentes e corações a saudade e a certeza de que Deus, na sua infinita bondade, 
premiou-os com vida plena.  

Seus filhos Ronaldo, Rosana e Maria Eunice 
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