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GUANELLIANOS A CAMINHO 
 

Amigos da família guanelliana, para quem segue o carisma de 
São Luís Guanella, não existe parada e nem recomeço, pois em todos 
os lugares e em todos os momentos precisamos promover a dignida-
de humana. Porém, em março, efetivam-se as atividades dos grupos, 
como encontros de oração, de estudo, planejamentos e ações inte-
gradas com a comunidade etc. 

Amigos, vamos afazer deste um ano diferente, como cada dia 
deve ser diferente. É o primeiro ano da santificação do nosso funda-
dor, temos o compromisso de torná-lo mais conhecido, mais venera-
do, mas admirado e seguido. Vamos amar e assumir ainda mais seu 
carisma para que os outros possam ver em cada guanelliano a conti-
nuidade de sua obra. 

Partindo das palavras de nosso santo: “O mundo todo é vossa 
pátria” e “não podemos parar enquanto houver pobres para socorrer”, precisamos ampliar o 
número de líderes comprometidos com a causa dos mais necessitados, para que este propó-
sito realmente seja extensivo a um número maior de beneficiados. 

Somos cooperadores e temos responsabilidade com o bom êxito e o desenvolvimento 
da obra guanelliana, por isso fiquemos atentos às comunidades onde estamos atuando e às 
comunidades onde há presença guanelliana para identificarmos pessoas que possuam o per-
fil para ser cooperador e vamos convidá-los a se integrarem à Família Guanelliana. Vamos 
formar novos grupos e contribuir para que os menos favorecidos sejam mais contemplados 
e a doutrina cristã mais vivenciada. 

Como cooperadores, vamos seguir nossos compromissos institucionais: os retiros, a 
romaria, os encontros de estudo sobre “As bem-aventuranças”, o encontro nacional da Fa-
mília Guanelliana, a prestação de contas para com a província e nossas atividades na famí-
lia, na comunidade e no grupo de que estamos participamos. 

Para promover mais o espírito e o carisma guanelliano, estamos incrementando o site 
dos cooperadores. Toda a organização, estrutura, arquivos históricos e atividades dos coo-
peradores ali estarão presentes. Contamos com a colaboração de todos os presidentes dos 
grupos e das províncias para, brevemente, termos todas as informações coletadas e divul-
gadas. Fiquem atentos à solicitação dos presidentes das províncias. 

Tenham todos um ótimo ano com as bênçãos do São Luís Guanella. 
Com carinho 

Gilberto A. Benetti 
Presidente do Conselho Nacional 
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PARTILHANDO AS “VIAS DA PROVIDÊNCIA” 
 
Estimados cooperadores(as) e aspirantes, vos saúdo reconhecendo a vossa presença co-

mo um dom de Deus para tornar a nossa família mais completa. Partilho com vocês a minha 
vida, percebendo com um olhar de fé, reconhecendo a Providência divina que me conduziu. 
Creio que Deus tem seus planos, Ele me chamou e proporcionou possibilidade de fazer parte da 
Família Guanelliana. Experimento que recebo bem mais que o cêntuplo, com desafios que nos 
seus desígnios serão úteis. Assumo esta nova missão que me foi confiada, que jamais pensei 
que estava reservada para mim. Só Ele é maior de tudo o que possa nos acontecer. Digo a mim 
e a vocês, amemos concreta- mente, façamos tudo o que está ao 
nosso alcance, certos de que Deus é maior do que a nossa cons-
ciência e compreende e perdoa todas as nossas imperfeições. Aban-
donemo-nos nas asas da Provi- dência, é Deus que nos conduz. 

Todos os dias na oração do Pai Nosso rezamos: “Seja feita a 
vossa vontade, assim na terra como no céu”. O Papa Bento XVI fez 
um comentário assim: “Reco- nhecemos que há uma vontade de 
Deus conosco e para nós, uma vontade de Deus sobre a nossa vida, 
que deve tornar-se cada dia mais a referência da nossa vontade 
e do nosso ser; além disso, reconhecemos que é no «céu» que 
se cumpre a vontade de Deus, e que a «terra» só se torna «céu», 
lugar da presença do amor, da bondade, da verdade e da beleza 
divina, se nela se cumprir a vontade de Deus. Devemos apren-
der a confiar-nos mais à Provi- dência divina, pedir a Deus a força 
para sairmos de nós mesmos e renovarmos o nosso «sim», para lhe 
repetirmos: «Seja feita a vossa vontade», para conformarmos a 
nossa vontade com a sua. Tra- ta-se de uma prece que devemos 
recitar quotidianamente, por- que nem sempre é fácil confiar-nos 
à vontade de Deus, repetir o «sim» de Jesus, o «sim» de Maria.”  

Nós todos com o nosso pequeno “sim”, podemos colaborar para que a terra seja mais pa-
recida com o céu. Costumamos dizer “vivi momentos de paraíso”.  

Queridos cooperadores(as) e aspirantes todos tivemos a graça de ter vivido “momentos 
de paraíso” por ocasião da Canonização do nosso pai Fundador SÃO LUÍS GUANELLA. O padre e 
a madre geral escreveram uma linda carta por esse dia especial: “temos proclamado, neste 
tempo, com tanto entusiasmo e com verdadeira convicção: “A santidade salvará o mundo!”. 
Pouco seria esta frase, mesmo linda e incisiva de Padre Guanella se não encontrasse em nós a 
correspondência e a continuidade.” Todos podemos dizer: Eis-nos aqui para continuar essa his-
tória de santidade e com a graça de Deus colocarmo-nos à disposição da nossa Família, para 
que juntos possamos corresponder a tantos dons recebidos. 
Obrigada!  

Ir. Neuza Maria Giordani 
Provincial das Filhas de Santa Maria no Brasil 

 
 

PEREGRINAÇÃO A ROMA 
 
Recebi, logo que 

cheguei da Itália, uma 
carta solicitando que 
desse algumas impres-
sões sobre a peregrina-
ção pela canonização do 
nosso Fundador. Agora, 
mesmo atrasada, res-
pondo, manifestando a 
minha experiência vivi-
da em outubro de 2011 

quando nosso Luís Guanella foi proclamado 
Santo. Certamente, todos poderiam expres-
sar os mesmos sentimentos... 

A preparação através de circulares 
bem claras, o entusiasmo contido nas descri-
ções da peregrinação, a referência em nos 
sentirmos convivas e escolhidos. A mochila 
que chegou para cada participante fez com 
que, antecipadamente, já estivéssemos em 
clima de oração, de festa e de gratidão. 
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Gostei do grupo com quem viajei, da 
alegria de todos. Eu, talvez como a mais ido-
sa, muitas vezes fui aliviada de carregar a 
mochila. Bons samaritanos, sempre dispos-
tos a dar sua mão fraterna. Muito bem claros 
e conhecedores foram os diversos cicerones 
para que nada fosse despercebido de tantas 
riquezas culturais e religiosas. 

O entusiasmo da grande família gua-
nelliana fez constar a grande veracidade das 
pragmáticas palavras de São Luís Guanella: 
“Todo mundo é vossa pátria” e “ parar não 
se pode...” e se temos um Pai Santo, só po-
demos desejar seguir os seus exemplos. “A 
santidade transforma o mundo”. 

O dia da grande festa – ficará ines-
quecível: as palavras, como um raio de sol, 
do papa; a presença de tanta e tanta gente 
amiga. As nuvens que, apesar de carrega-
das, se detiveram para dar lugar a um lindo 
sol. E sentimentos tão íntimos, tão pessoais, 
que se resumem em uma única palavra – 
Obrigado. 

E hoje, dou graças a Deus pela minha 
vocação e minha missão aqui, no Lar Paz e 
Amor. No dia 5 de janeiro agradeci e louvei a 
Deus pelos meus 50 anos de Vida Consagra-
da, como irmã das Filhas de Santa Maria da 
Providência e pelos 45 anos de Brasil. Tudo 
em comunhão com os irmãos e irmãs, os 
filhos de São Luís Guanella. 

Irmã Tarcisia Capitanio, FSMP 
 
 
 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 
Conselho define metas para 2012 

 

A agenda de atividades da Província 
Nossa Senhora do Trabalho está definida. No 
último dia 03 de março, em Porto Alegre, o 
Conselho da ACG tomou definições impor-
tantes com relação aos eventos do calendá-
rio de 2012: visitas dos Delegados aos gru-
pos; indicação de alguns assuntos para a 

reunião dos Cinco Conselhos (quer será rea-
lizada em Porto Alegre em abril); foi confir-
mado o nome da Ir. Neuza Maria Giordani, 
Provincial das Filhas de Santa Maria da Pro-
vidência, para atuar como facilitadora no 
Encontro dos Presidentes e Conselheiros Es-

pirituais em julho, com o tema “relações in-
terpessoais e aceitação mútua nos grupos de 
cooperadores”; temática e facilitadores dos 
retiros dos três núcleos, com a confirmação 
dos locais e datas previamente estabeleci-
dos; e, claro, foi cogitado com grande inte-
resse a participação no Encontro Nacional da 
Família Guanelliana, em setembro, na cidade 
de Santa Terezinha de Itaipu. 

Na oportunidade, foi apresentada a 
nova Delegada das FSMP junto aos Coopera-
dores, Ir. Georgina A. Costa, que, junta-
mente com a Ir. Nair Benini, substituirá a 
ex-Delegada Ir. Sônia Maria Southier, trans-
ferida em fevereiro para Itapipoca, CE. As 
novas delegadas foram recebidas com muito 
carinho e ressaltada a importância da indica-
ção de seus nomes, que serão referência na 
caminhada de cada associado. À Ir. Sônia, 
os mais sinceros agradecimentos pelo traba-
lho desenvolvido nestes últimos anos. 

Estiveram presentes o Cooperador 
Gilberto Antônio Benetti, Presidente da Asso-
ciação Nacional; os Provinciais Pe. Ciro 
(SdC) e Ir. Neuza (FSMP); e o Pe. Mauro, 
Delegado dos Servos da Caridade, além dos 
Conselheiros. 

 
 
 
 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA  
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Reúne os Conselheiros Espirituais e Conselhos Locais 
 

Três de março,sábado, manhã ensolarada. O espaço – conhecido – Recanto Nossa Senho-
ra de Lourdes, em São Paulo. Os Conselheiros Espirituais e o Conselho Local de cada grupo en-
contraram-se para participar de um momento de formação, de troca de experiências, de práti-
cas a serem desenvolvidas neste ano. 

Padre Tiago Boufleur apresentou o tema Líder Guanelliano e a vivência do Carisma, 
conduzindo os presentes em uma reflexão sobre as características do líder vividas por Jesus e 

por padre Guanella. Apresentou as caracte-
rísticas do líder guanelliano: saber encora-
jar, acompanhar, benevolência, estima e 
respeito, confiança e otimismo, diálogo, 
simplicidade, alegria,suavidade-força. E 
concluiu com a afirmação de que quem “e-
xerce a liderança à luz do exemplo de pa-
dre Guanella, coloca em prática o carisma”. 

Os Conselheiros Espirituais tiveram 
um momento para conversar sobre os gru-
pos e a melhor maneira de ajudá-los na 
caminhada da vocação; Presidentes, Secre-
tários e Tesoureiros reuniram-se com 
membros do Conselho para falar de suas 
dificuldades e receberam orientações práti-

cas de como se colocarem a serviço do grupo e motivá-lo na caminhada deste ano. 

A cooperadora Silvia colocou um pouco de sua experiência na condução das reuniões de 
seu grupo e também alertou os presentes sobre a necessidade de alguns grupos convidarem 
novos membros e os cuidados para fazê-lo. Sua palestra foi bastante dinâmica e elucidativa. 

Finalmente, em grupos heterogênios, discutiram-se as questões referentes aos diversos 
grupos da Província. As colocações serão abordadas na próxima reunião do Conselho. 

Conclui-se o dia com a celebração eucarística, presidida pelo padre Adelmo, concelebrada 
pelos padres Deoclésio e Tiago. 

 

SITE DOS COOPERADORES 
 Aproveitando a boa vontade da Luciana Jacques de Moura, assessora jurídi-
ca dos Servos da Caridade, estamos incrementando o “site” dos cooperadores e 
gostaríamos de poder contar com a colaboração de todos, especialmente dos pre-
sidentes de cada grupo e dos presidentes das províncias. 
  A primeira página terá links dos Servos da Caridade e da Filhas de Santa 
Maria da Providência, das duas províncias dos cooperadores, da Centelha da Cari-
dade, dos arquivos das Centelhas já editadas (o que é possível), texto de abertu-
ra, fotos, informações etc. A página de cada província terá um link para cada gru-
po, texto de abertura do presidente, arquivo das gestões anteriores, conselho atual, calendário de 
visita do presidente e delegados, calendário de atividades da província etc. 
 Teremos uma página para cada grupo das duas províncias e nesta página constará o nome 
dos componentes do grupo, cooperadores e aspirantes, conselheiro espiritual, conselho local do gru-
po, arquivo das coordenações passadas, desde sua fundação. Breve artigo de abertura do presidente 
do grupo, atividades do grupo fotos etc. Pediria que estas informações fossem já coletadas e passa-
das para a Luciana pelo email: lumoura@portoweb.com.br, para agilizarmos o mais breve possível as 
informações na página. 
 Contamos com a colaboração de todos para encaminhar as informações e para apresentar 
novas sugestões pois juntos somos mais fortes. 

Gilberto A. Benetti - Presidente do Conselho Nacional 
 

RETIRO DA FAMÍLIA GUANELLIANA - 2012 
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No período de 26 de janeiro a 2 de fevereiro do ano em curso, vivi um período de extre-
ma paz e intensa felicidade. Participei, juntamente com os padres e irmãos Servos da Caridade, 
irmãs Filhas de Santa Maria da Providência e Cooperadores Guanellianos, do retiro da Família 
guanelliana, edição 2012. 

Foi um período rico de bênçãos e de muita reflexão. O retiro espiritual deste ano teve co-
mo condutor das ações dos participantes o Frei Sérgio, da Ordem do Frades Franciscanos “São 
Francisco de Assis”, gaúcho da região de Porto Alegre-RS; religioso dotado de uma grande espi-
ritualidade. 

O Frei Sérgio, em sua primeira e resumida palestra, 
falou da força da oração e centrou o seu comentário so-
bre duas palavras-chave: Vontade e Desejo. Deixou 
demonstrado de forma cla- ra, as diferenças que se esta-
belecem do ponto de vista religioso em relação às duas 
palavras. Na primeira tem- se a compreensão da vontade 
como impulso natural ine- rente ao ser humano. Todos 
nós somos dotados de von- tades, todavia a vontade, em 
alguns momentos, precisa ser controlada. Na segunda 
palavra percebe-se que o desejo, não obstante seja ine-
rente ao homem, se desvir- tuado (exagerado), sobretudo 
em relação ao consumo, leva o indivíduo, a um proces-
so de dependência do dese- jo (escravo). 

É importante esclare- cer que as palestras eram a-
penas momentos que o ori- entador do retiro aproveitava 
para melhor conduzir os participantes ao processo de 
vivência da espiritualidade no “espaço sagrado” de cada 
um. 

Desejar e buscar o Senhor, valendo-se da oração, 
da reflexão e da contempla- ção, no sentido de fortificar a 
espiritualidade, foram os momentos mais fortes do Reti-
ro da Família Guanelliana - 2012. 

Ouso afirmar com convicção, porque observei no rosto de cada participante, religiosos e 
religiosas consagrados e cooperadores que deste retiro participaram que a verdadeira Luz do 
Divino Espírito Santo brilhou, com mais intensidade, sobre todos nos dias que estivemos juntos. 
Com toda força da minha fé e da minha convicção cristã, com alegria plena da graça na alma, 
testemunho que o Retiro foi UMA BENÇÃO! 

E concluo com o desejo de que, na medida do possível, seja pensado, no âmbito das duas 
congregações, propostas de realização de um grande encontro de caráter orante, com o tema 
“O desejo de buscar o Senhor Jesus”. Seria, com certeza, um momento de sairmos do frequente 
ambiente de barulho do mundo para um mergulho no silêncio do EU de cada um. Seria sem 
sombra de dúvidas, uma oportunidade de mudarmos em nós e nossa família, equivocados con-
ceitos de VIDA. 

Ninguém se salva por si mesmo. Somos salvos pela Graça! 

Francisco Teixeira 

 Cooperador guanelliano 

 Grupo Aurélio Bacciarini – Brasília- DF 
 
 
 

QUARESMA: PREPARAÇÃO PARA UM NOVO NASCIMENTO 
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“O tempo da quaresma, na prática do cris-
tão, é como a chegada de uma nova vida. É um 
processo, que chamamos de conversão, de trans-
formação, transfiguração e de 
novo começo. Tudo isto aconte-
ce, levando em conta, a forma de 
vida de Jesus Cristo. É um cami-
nho de vitória, mas que passa 
pelos compromissos da cruz. 

Não é fácil entender o 
amor de Cristo na cruz, porque 
nossa cabeça é feita pelo mundo 
em que vivemos. A palavra 
“mundo” relativiza aquilo que é 
relacionado com a palavra “céu”. 
Deus amou o mundo dando seu 
próprio Filho para trazer as con-
dições de vida digna. Isto acon-
teceu no seu gesto de doação 
que culminou na cruz.  

Jesus fala em “nascer de 
novo”, que acontece na força da 
cruz. É uma questão de fé, porque quem não crê 
Nele, vai acreditar na força do dinheiro, do po-
der, do prestígio, da fama e da competição. Crer 
em Jesus é crer na cruz. O mundo da arrogância 
odeia a luz e a cruz, e perde o sentido verdadeiro 
da vida e da verdade.”. 

O texto acima é parte do que escreveu es-
ses dias Dom Paulo Mendes Peixoto 

Bispo de São José do Rio Preto (SP) e nos leva a 
refletir que é necessário um especial empenho 
para haurirmos os efeitos de uma vida nova, a 
vida do Ressuscitado.  

Nós, cooperadores e aspirantes 
temos um instrumento, o livro Coopera-
dor em Oração, com orações, devoções, 
ladainhas, salmos, palavras, exortações 
e reflexões do Fundador que são valio-
síssimas para a nossa oração diária e a 
preparação à grande festa cristã, a Pás-
coa do Senhor. Na página 67 a Via Sacra 
nos anima a seguir os passos de Jesus, 
meditando sobre as situações de exclu-
são, abandono e marginalização de tan-
tos irmãos nossos. Nas páginas 123 a 
136 encontramos as maravilhosas refle-
xões de São Luís Guanella sobre “O Cáli-
ce da Paixão” (quinta-feira), “Deus-
homem agonizante” (sexta-feira) e Res-
surreição (domingo). 

O saudoso padre Mário Tarani, 
SdC, dizia que o livro Cooperador em Oração era 
o nosso “passaporte” para o céu e escreveu so-
bre ele na apresentação da primeira edição: “É 
um livrinho do qual jorra água viva, perene: 
não pode faltar no deserto da vida. Livrinho 
amigo e companheiro. Recebe-o com fé e 
alegria: é medicina, é terapia, é descanso.”  
Valorizemos!  

 
 

 
HOMENAGENS PÓSTUMAS 

 
TRIBUTO A JOSÉ LOSS ECKERT 

 
José Loss Eckert nasceu em 1936, na cidade de Carazinho.  

Começou a conhecer a Obra Guanelliana através do falecido Padre Herme-
negildo Tozzoni, que foi o primeiro pároco da Paróquia São José, em cuja 
diretoria José atuava, além de participar nos grupos de casais. 

Ajudava também no Patronato Santo Antônio, e junto com a esposa, 
Gema, passou a fazer parte do Grupo de Cooperadores Guanellianos “Chama 
da Caridade”. Em dezembro de 2005 fez a Promessa. Também atuou como 
secretário do grupo. 

Foi acometido de um câncer, contra o qual lutou por quase 4 anos, perío-
do esse em que teve uma significativa melhora e pôde voltar a ajudar em 
atividades no Patronato, uma de suas paixões. 

Faleceu em 19/06/2008, aos 71 anos, deixando a esposa Gema, com quem foi casado por 
quase 40 anos, os filhos José Roberto e Juliana, as netas Gabriele e Maria Eduarda, a neta do 
coração Juliana, a nora Luciane e o genro Marcelo. 

A Deus o nosso agradecimento pela vida doada em favor do Carisma Guanelliano. 
 


