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Amigos da Família Guanelliana 

 Ao comemorar o ano da fé, também comemoramos nossa opção pe-
los mais necessitados, como seguidores do carisma guanelliano. Ser coope-
rador é assumir a doutrina de Cristo que se fundamenta na prática da cari-
dade. Fazer caridade é manifestar a fé concretamente. O ato de fé é confiar 
e acreditar no criador e nos méritos das boas obras. 

 Com a temática da fé, vamos preparar e participar devotamente de 
nossa Assembleia e acreditar que é possível construir um mundo melhor a 
partir da percepção do outro, principalmente daquele que ninguém vê, com 
quem ninguém se importa e ninguém valoriza. 

 A construção de um mundo mais humano e cristão parte de um olhar diferenciado aos 
menos favorecidos, não somente no ato de dar, mas principalmente, na possibilidade de fazê-los 
acreditar que podem mais, que são mais, que devem buscar mais..., e isto é possível através da 
fé neles e no criador. 

 Diante de tantas injustiças e preconceitos, surge a cultura do impossível, do improvável, 
do “não adianta” e estas são táticas do opressor para que não haja mobilização e mudanças. 
Acreditar que o “aparentemente impossível” possa se tornar possível é o ponto de partida para 
transformar a vida de cada pessoa, é trazer a esperança para se converter em ação. Precisa-
mos, permanentemente, iluminar a mente com a energia da fé para perceber, com um olhar 
sempre novo, que podem se querem. 

 Gostaríamos de agradecer a parceria que tivemos com as províncias e com toda a Família 
Guanelliana  e, de uma maneira especial, a quem contribuiu com seu apoio e dedicação, inter-
mediando situações em vista do bem comum e engrandecimento da Associação e promovendo o 
carisma de São Luís Guanella. Também somos gratos a quem contribuiu e se dedicou, enorme-
mente, na elaboração da Centelha da Caridade e se colocou à disposição para que todos tives-
sem um porto seguro. Desejamos ao novo conselho uma próspera e eficaz administração, sem-
pre confiante na Divina Providência. 

 
 
Com carinho 

Gilberto Antônio Benetti 
Presidente nacional da ACG 
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O COOPERADOR GUANELLIANO É UM VOCACIONADO 
 
O cooperador guanelliano é um vocacionado 

O Espírito de Deus suscitou em Luís Guanella o desejo de socorrer e evangelizar os pobres; deu-
lhe um coração misericordioso e enviou-o para testemunhar ao mundo que Deus é Pai Providen-
te.  

Assim também, o cooperador guanelliano é chamado a partilhar o amor  evangélico e o ministé-
rio de apóstolo da caridade na Igreja e no mundo, à semelhança de São Luís Guanella. O coope-
rador é vocacionado  a se tornar expressão de caridade entre os mais necessitados, a servir a 
Cristo no mais pobre, a testemunhar o valor sagrado do homem, mesmo do mais desfigurado. 

Aceitar o desafio de ser Cooperador é, portanto, uma resposta ao convite que Deus nos faz para 
seguirmos os passos de padre Guanella e levar aos irmãos a possibilidade de construírem uma 
vida digna de filhos amados de Deus. “Partilhando com eles a comunhão fraterna e a experiên-
cia alegre de Deus-Amor, tornando-nos instrumentos da Providência que nos confia a difusão do 
Reino da Caridade”. (Cooperador em Oração, página 176) 

Nossa caminhada é de família, aquela formada pelo fundador, a Família Guanelliana Vivemos em 
comunhão com os Servos da Caridade e as Filhas de Santa Maria da Providência, com quem 
partilhamos os dons  que nos vêm de Deus. É nessa família que encontramos os meios para vi-
vermos a vocação a que somos chamados, nela somos motivados a concretizar o amor de Deus, 
nos passos de São Luís Guanella.   

Irene Neves Sivieri 
Cooperadora do Grupo Mário Tarani - SP 

 
 
 

PAPA FRANCISCO 
 
A Palavra do Pastor: A FOFOCA E A DI-

FAMAÇÃO 
 

O Papa Francisco está 
surpreendendo o mundo 
com suas pregações, a-
bordando assuntos práti-
cos, concretos e bem fun-
damentados. 

No dia 19 de maio úl-
timo, em sua exortação, 
destacou que a fofoca e a 
inveja fazem muito mal à 
comunidade cristã e não 
se pode  dizer somente a 
parte que nos convém.  

O Papa Francisco faz 
sua reflexão partindo do 
episódio em que Pedro ti-
nha se metido na vida de outro discípulo. 
Pedro se fez de “bisbilhoteiro”, como se 

diz vulgarmente. O Papa comentou: 
“Como se fofoca na Igreja! Quanto fofo-
camos, nós cristãos! A fofoca é precisa-

mente esfolar-se. É maltratar-
se mutuamente. Como se se 
quisesse diminuir o outro. Em 
vez de eu crescer, faço com 
que o outro seja diminuído e 
me sinto bem. Isso não está 
bem! Parece agradável fofo-
car... Não sei porque, mas a 
pessoa se sente bem. Como 
uma bala de mel! Você come 
uma – Ah, que bom! – E de-
pois outra, outra, outra, e ao 
final fica com dor de barriga. 
E por quê? A fofoca é assim: 
é doce no começo e depois 
acaba contigo, acaba com a 

tua alma!  
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As fofocas são destrutivas na Igreja, 
são destrutivas... É um pouco como o 
espírito de Caim: matar o irmão, com a 
sua língua; matar o seu irmão! 

Seguindo este caminho,  disse-nos, 
transformamo-nos em cristãos de boas 
maneiras e maus hábitos”.  

Mas como é que a fofoca se apre-
senta? O Papa Francisco afirmou que fa-
zemos três coisas: 1º) Desinformamos, 
isto é, falamos só a metade que nos 
convém. A outra metade não a dizemos 
porque não é conveniente para nós. 2º) 
Em segundo lugar está a difamação: 
quando uma pessoa realmente tem um 
defeito e errou. Então contamos... e a 
fama da pessoa acaba. 3ª) A terceira é a 
calúnia, isto é, dizer coisas que não são 
certas. Isto também é matar o irmão. 
Todas essas três coisas – a desinforma-
ção, a difamação e a calúnia – são peca-
dos. “Isso é dar um tapa em Jesus na 
pessoa dos seus filhos, dos seus irmãos”.  

Disse ainda o Papa: “A fofoca não te 
fará bem, porque te levará a este espíri-
to de destruição da Igreja. ‘Siga-me!’ É 
bonita esta frase de Jesus, que é tão cla-
ra, é tão amorosa conosco. Como se qui-
sesse dizer: ‘Não façam fantasias, acre-
ditando que a salvação está na compara-

ção com os outros ou na fofoca. A salva-
ção é ir atrás de mim’. Seguir Jesus! Pe-
çamos ao Senhor que nos dê esta graça 
de nunca nos metermos na vida dos ou-
tros, de nunca nos convertermos em 
cristãos de bons costumes e maus hábi-
tos, de seguir a Jesus, para ir atrás de 
Jesus, no seu caminho. E isso é suficien-
te!” (Cfr ZENIT, 19/05/2013). 

Na sua homília, o Papa Francisco 
lembrou um episódio na vida de Santa 
Terezinha, que se perguntava por que 
Jesus deu tanto para um e tão pouco pa-
ra outro. A Irmã superiora pegou um de-
dal e um copo e os encheu de água. De-
pois perguntou para a Terezinha qual dos 
dois estava mais cheio. Terezinha res-
pondeu: “Ambos estão cheios”. “Jesus, 
disse o Papa, faz assim conosco. Não se 
importa se você é grande ou se é peque-
no. Ele está interessado em que você 
esteja preenchido com o amor de Jesus”. 

Que esta mensagem do Santo Padre 
nos ajude a viver a caridade no controle 
de nossa língua, do pensamento, dos 
julgamentos e da fala. O bom cristão faz 
todo esforço para não difamar, não calu-
niar, não julgar, não invejar. Assim se 
constrói a paz.    

 Hélio Adelar Rubert – 08/06/2013 
 
 

REUNIÃO DOS CINCO CONSELHOS DA FAMÍLIA GUANELLIANA 
 
Nos dias 27 e 28 de abril de 2013, nas de-
pendências do Recanto Nossa Senhora de 
Lourdes, São Paulo, estiveram reunidos 
representantes dos cinco conselhos da Fa-
mília Guanelliana, a saber: 

• Servos da Caridade: Pe. Mauro Vogt, 
Pe. Alcides José Vergütz, Pe. Antônio 
Francisco de Melo Viana, Irmão Aril-
son Bordignon; 

• Filhas de Santa Maria da Providência: 
Irmã Neuza Maria Giordani, Irmã Ma-
ria Eni Massani, Irmã Marli Pena; 

• Conselho Nacional da Associação Co-
operadores Guanellianos: Gilberto Antônio Benetti, Maria Célia Binder da Silva, 
Paulo Sivieri; 
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• Conselho Nossa Senhora do Trabalho (ACG): Licério José Colling, Ademar Stecca, 
Idelma Míssio dos Santos, Hilário da Silva; 

• Conselho Nossa Senhora da Providência (ACG): Reginaldo Joaquim Velloso Junior, 
Irene Neves Sivieri, Juraci Henrique Gomes, Carlos Antonio Gomes Mendes, Prisci-
la Lopes Thomaz Sabino, Roberta Nobre Pires Mendes. 

  

Entre os inúmeros assuntos, debates e definições a Centelha da Caridade selecionou al-
guns e quer colocar em destaque para os seus leitores: 

 
1- Encontro da Família Guanelliana a cada 4 anos: A gestão do Conselho Provincial é de 4 anos, confor-

me estatuto da ACG. Como esta eleição é realizada no ano seguinte ao Encontro da Família Guanelliana, 
pois durante este encontro realiza-se a eleição do Conselho Nacional da ACG e os Cooperadores eleitos 
para o Conselho Nacional não são candidatos à eleição provincial, decidiu-se que o Encontro da Família 
Guanelliana acontecerá a cada 4 anos. Assim, o próximo será em São Paulo, em 2016.  

 
2- Tema da Assembleia 2013 

O tema para a Assembleia deste ano é A fé na ótica do carisma guanelliano. O lema é A fé sem obras é 
morta. E o pregador será padre Antônio Francisco de Melo Viana. 
 

3- Unificação dos temas para retiros de Cooperadores 
Discutidos os aspectos positivos da unificação dos temas para os retiros de Cooperadores de ambas as 
províncias, definiu-se que para 2014 o tema será Cooperador Guanelliano, promotor da dignidade 
humana. As palestrantes, para as duas províncias, serão as cooperadoras de Santa Terezinha de Itaipu, 
Maria Célia Binder da Silva e Adelaide Fátima Mayer da Silva, com o auxílio de Lucas e padre Antô-
nio, do mesmo local. 
 

4-  Reedição do Livro “Cooperador em oração” 
Faz-se  necessária a revisão do livro “Cooperador em oração”, em virtude das novas regras de gramática 
e do fato de padre Guanella ser santo. O Conselho Nacional deve encaminhar uma carta solicitando, aos 
grupos, que deem sugestões de cantos e de orações. Deve ser feita uma análise do que se pode acrescentar 
ou retirar do livro. Será criada uma comissão para esse trabalho. 
 

5- Participação na JMJ 
Foi adquirido um estande, com os devidos logos para exposição de material referente à Família Guanellia-
na, que  está sendo preparado para distribuir aos jovens durante a Jornada. Padre Tiago e padre Hélio esta-
rão no estande. As casas das FSMP, no Rio de Janeiro, acolherão jovens que participarão da Jornada.  

 
6- Site 

Os Cooperadores têm um espaço no site dos SdC e das FSMP. Assim, as Províncias devem insistir junto 
aos cooperadores para que preparem artigos  a serem encaminhados  ao responsável da pela informática, 
eme Porto Alegre, para alimentar o site. 

A Redação 
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PROVÍNCIAS PREPARAM SUAS ASSEMBLEIAS 
 

As Províncias Nossa Senhora do Trabalho e Nossa 
Senhora da Providência, em suas reuniões ordinárias es-
tão se preparando para a realização das Assembleias, que 
neste ano serão eletivas. 

Sabemos que não é fácil organizar e as cidades es-
colhidas para sediarem as Assembleias têm, como sem-
pre, muitas tarefas pela frente.  

O tema deste ano é A fé na ótica do carisma 
guanelliano  e o  lema  A fé sem obras é morta  e terá 
como palestrante padre Antônio Francisco de Melo Viana, 
que atualmente está trabalhando em Santa Terezinha de 
Itaipu - PR. 
 Quanto às eleições é bom lembrar o que diz o item 46 do Estatuto da ACG sobre a eleição 
do Conselho Provincial:  

“Os membros são eleitos entre os Cooperadores com promessa pertencentes à Província. 
Participarão à eleição do Conselho Provincial dos Cooperadores: 
- os membros do Conselho Provincial anterior; 
- os presidentes dos Conselhos locais; 
- os representantes dos grupos locais eleitos no grupo em proporção de um em cada cinco 
Cooperadores. 
O Conselho Provincial permanece no cargo por quatro anos. 

 Como vemos alguns cooperadores são votantes naturais: os membros dos Conselhos atu-
ais e os presidentes locais (dos grupos). Aí encontramos uma tarefa importante para cada gru-
po, escolher entre seus cooperadores, na proporção de um para cada cinco, os representantes 
que votarão.  
 Entendemos que os grupos, definidos seus representantes para a eleição, deveriam, tam-
bém, fazer uma apreciação, uma conversa sobre todos os cooperadores da Província (A lista po-
de ser obtida com a secretaria da Província) para formar opinião sobre em quem votar. Afinal os 
eleitos devem estar dispostos a servir à Associação 

Paulo Sivieri 
Secretário do Conselho Nacional 

  
 
 
 
 

GRUPOS DE ANCHIETA – RJ - EM ROMARIA 
 

 
Dia 18 de maio, os gru-
pos Semeadores Gua-
nellianos e José de An-
chieta fizeram sua Ro-
maria anual. O local 
escolhido este ano foi a 
Réplica do Santuário de 
Nossa Senhora de Fá-
tima, no Recreio dos 

Bandeirantes.  
Juntamente com padres e irmãs das congregações guanellianas, num ambiente de rica 
espiritualidade, viveram momentos especiais de meditação e reflexão, reza do Santo 
Terço e participação da santa missa que aconteceu às 10:00h da manhã. 
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DEVOÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 
“A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma das expressões 

mais difundidas da piedade eclesial, tal como refere recentemente o 
“Directório sobre a Piedade Popular e a Liturgia” da Congregação para 
o Culto Divino. Os Pontífices romanos têm salientado constantemente o 
sólido fundamento na Sagrada Escritura desta maravilhosa devoção. 

Como conseqüência das aparições de Nosso Senhor a Santa 
Margarida Maria Alacoque no mosteiro de Paray-le-Monial a partir de 
1673, este culto teve um incremento notável e adquiriu a sua feição 
hoje conhecida. Nenhuma outra comunicação divina, fora as da Sagra-
da Escritura, receberam tantas aprovações e estímulos da parte do 
Magistério da Igreja como esta. 

Entre os documentos mestres nesta matéria encontramos a en-
cíclica de Pio XII, Haurietis aquas, de 15 de Maio de 1956. Pio XII sali-
enta que é o próprio Jesus que toma a iniciativa de nos apresentar o Seu Coração como fonte de 
restauração e de paz: “Vinde a mim, todos vós, que estais cansados e oprimidos, que Eu vos 
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de cora-
ção e encontrareis descanso para o vosso espírito. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é le-
ve”. (Mt. 11, 28-30)” 

(www.asc.org.br/site/devocao/devocao.htm) 
 Dom Guanella com muita sabedoria e simplicidade soube apreciar, viver, haurir seus be-
nefícios e transmitir aos seus seguidores essa devoção. 
 
 

HOMENAGENS PÓSTUMAS 
 

TRIBUTO A ALCY CARDOSO  (IN MEMORIAM) 
 

Alcy Cardoso nasceu em Biritiba Mirim, interior de São Paulo, no dia 13 
de agosto de 1937. Casou-se com Julita em 30 de janeiro de 1960. 
Católico praticante, consciente de suas obrigações para com a família, 
com a comunidade e com a religião, foi Cooperador Guanelliano desde 
dezembro de 1997; era uma pessoa temente a Deus e muito alegre, 
prestativo e pronto a atender a todas as solicitações que lhe eram feitas. 
Fez o ECC, foi Cursilhista, Ministro Extraordinário da Eucaristia, pertencia 
à Equipe de Nossa Senhora – ENS, exercendo várias atividades na Paró-
quia de Santa Cruz. 
Mesmo doente, fazia questão de participar das missas e também das re-
uniões, demonstrando seu amor, primeiramente, a Deus e a Nossa Se-

nhora, e a todos que o acompanhavam nas atividades e encontros. 
Ótimo esposo, pai, companheiro, conselheiro, avô e amigo. 
Após nove dias internado como que se despedindo de sua família, em 29 de setembro de 2009, 
o Pai eterno em sua sabedoria, o chamou para fazer parte de seu Reino Eterno. 

Julita R. L. Cardoso - esposa 
Cooperadora do Grupo Mário Tarani - SP 
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