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Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 
 
Caríssimos cooperadores e aspirantes, 
 
É impressionante a sensação que temos de que o “tempo voa”. Parece-

nos que foi ontem o Natal e ei-lo aí, de novo. Parece que 2013 começou há 
pouco e aí vem 2014. O importante é verificar o que fizemos com o tempo que 
nos foi dado viver, por isso não escapamos de fazer as nossas revisões, refle-
xões e avaliações das coisas que fizemos e se as programadas foram realiza-
das ou não. A maior parte das nossas realizações, com certeza, foi boa, afinal, 
somos cristãos e nos empenhamos no caminho de santidade rumo ao céu, à 

vida plena prometida por Cristo.  
Nesta perspectiva, vamos nos preparando para o Natal do Senhor. Ele vem como um me-

nino frágil, sem casa, sem teto, sem acolhida e nasce em manjedoura na periferia da cidade de 
Belém, em meio a humildes pastores que cuidavam de seus rebanhos. 

Vamos, também, preparando nossa agenda de atividades guanellianas programadas pelas 
Províncias para que possamos viver, no ano novo que se aproxima, ainda mais o carisma da ca-
ridade que nos deu São Luís Guanella. 

Feliz e santo Natal! 
Feliz e próspero Ano Novo! 

Paulo Sivieri 
Presidente do Conselho Nacional da ACG 

 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 
  

Aconteceu no dia 07 de dezembro de 2013, em Porto 
Alegre, a reunião do Conselho da Província Nossa Senhora 
do Trabalho da Associação Cooperadores Guanellianos, a 
qual contou com a presença da Provincial das Filhas de San-
ta Maria da Providência, Ir Neuza Maria Giordani, do Provin-
cial dos Servos da Caridade, Pe. Mauro Vogt e do Conselhei-
ro Nacional, Hilário da Silva. 
 Foi a primeira reunião do novo Conselho eleito na úl-
tima Assembléia. Os desafios são muitos, mas em cada 
membro do Conselho foi possível perceber a vontade de fa-

zer o  melhor e corresponder à confiança depositada nesta equipe. 
 Iniciou-se a reunião com uma oração, pedindo que os trabalhos pudessem ser conduzidos 
sob a  luz do Espírito Santo e sob o manto da mãe da Divina Providência. 
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 Fez-se uma avaliação geral das atividades, incluindo a Assembléia realizada em Santa 
Maria. Chegou-se à conclusão de que 2013 foi um ano muito produtivo e abençoado, no qual 
muito se avançou para que cada vez mais o trabalho dos Cooperadores Guanellianos possa ser 
conforme o sonho de nosso Santo Fundador. 
 Foi elaborado o calendário para 2014 que será enviado a todos os grupos e publicado na 
Centelha da Caridade. 

 O Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho de-
seja, a toda a Família Guanelliana, votos de um santo e a-
bençoado Natal e que em 2014 possamos avançar ainda 
mais na missão caritativa, levando pão e paraíso a tantos 
irmãos necessitados no corpo e no espírito. 
 Que São Luiz Guanella e a Bem-aventurada Clara Bo-
satta sejam nossa inspiração. 
  

Vitalino da Silva 
Presidente do Conselho da Província 

 
Sonia Terezinha Kammer 

Secretária do Conselho 
 
 

PROGRAMAÇÃO 2014  
DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 

 

EVENTO DATA LOCAL 

Reunião do Conselho Provincial 8/3/2014 Santa Terezinha de Itaipu 

Visita aos Grupos 8/3/2014 Santa Terezinha de Itaipu 

Visita aos Grupos 5/4/2014 Capão da Canoa 
Visita aos Grupos 6/4/2014 Canela 
Reunião dos 5 Conselhos 26 e 27/04/2014 Porto Alegre 
Visita aos Grupos 26/4/2014 Porto Alegre 

Retiro-Carazinho-Sta Maria-Planalto 17 e 18/05/2014 Carazinho 

Retiro-Porto Alegre-Capão-Canela 31/05 e 01/06/2014 Capão da Canoa 

Visita aos Grupos 14/6/2014 Santa Maria 

Formação Presidentes e Cons. Espiritu-
ais e Reunião do Conselho Provincial 

05 e 06/07/2014 Porto Alegre 

Visita aos Grupos 17/8/2014 Piraquara 
Visita aos Grupos 4/10/2014 Carazinho 
Visita aos Grupos 5/10/2014 Planalto 

Reunião do Conselho Provincial 6/12/2014 Porto Alegre 

Assembleia PNST A confirmar Carazinho 
Retiro - Santa Terezinha-Curitiba-
Piraquara 

A confirmar Santa Terezinha de Itaipu 
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REVISÃO DO LIVRO COOPERADOR EM ORAÇÃO 
 

Uma das preciosidades dos aspirantes e cooperadores 
guanellianos é o livro Cooperador em Oração, que é utilizado 
nas reuniões, nos encontros, retiros, momentos de formação 
e, deve ser também, o livro de cabeceira pois, o seu conteú-
do riquíssimo leva-nos ao encontro com Deus e os irmãos. 
 Em razão da canonização de São Luís Guanella e a da 
nova ortografia adotada no Brasil será necessário revisá-lo. 
 O Conselho Nacional já encaminhou aos presidentes 
dos grupos de aspirantes e cooperadores carta e formulário 
para a elaboração da revisão. 

Na carta há sugestão para que se façam cópias do 
formulário para os membros do grupo, para o conselheiro 
espiritual, ou uma reunião especial para o trabalho da revi-
são. 
O prazo de entrega da colaboração dos grupos é até 15 de A-
bril de 2014. 
 Participe! Precisamos da sua colaboração para tornar o 
nosso “Passaporte”, como dizia o nosso querido padre Mário 

Tarani, ainda mais usado e apreciado por todos os membros da ACG. 
A redação 

 
 
 

CONSELHO DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 
 

Nos dias dez  e onze de novembro de 
2013, aconteceu, em São Paulo, a reunião 
do Conselho da Província Nossa Senhora 
da Providência, como era previsto pelo ca-
lendário. Os trabalhos foram conduzidos 
pelo presidente, Sr. Teixeira. Foram muitos 
os assuntos tratados e entre eles a avalia-
ção do ano de 2013, a programação das 
atividades e o orçamento financeiro para 
2014. Discutiu-se, também, a realização do 
“Encontrão” para  animação dos leigos 
guanellianos no Nordeste. A convite do Sr. 
Teixeira, o presidente do Conselho Nacio-
nal, Sr. Paulo Sivieri, esteve presente na 
parte da manhã do dia dez. 

Na opinião dos membros do Conselho a reunião foi ótima e esperam que todos os 
aspirantes e cooperadores se empenhem em participar das atividades programadas para 
2014 que, com certeza,levarão a conhecer e vivenciar, ainda mais, o carisma da carida-
de. 

A redação 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO 2014  
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DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 
 
 

DATA EVENTO LOCAL 

8/fev Abertura do Ano Brasília 
8/fev Abertura do Ano Rio de Janeiro 

22 e 23/fev EAPTS São Paulo 
8/fev Abertura do Ano São Paulo 

15/mar Reunião Ordinária do CPNSP Anchieta - RJ 

15/mar Encontro dos grupos com o CPNSP Anchieta - RJ 

23/mar Romaria Brasília 

5/abr Encontro dos grupos com o CPNSP Brasília 

12/abr Mega Evento São Paulo 
26 e 27/abr Reunião dos 5 Conselhos Porto Alegre - RS 

17 e 18/mai Retiro de Cooperadores Guanellianos Rio de Janeiro 

31/mai Romaria São Paulo 
14/jun Reunião Ordinária do CPNSP São Paulo 
28/jun Retiro Local Rio de Janeiro 
6/jul Retiro Local São Paulo 
26/jul Retiro Local Brasília 

16 e 17/ago Assembléia Guanelliana São Paulo 
6/set Romaria Rio de Janeiro 

18 a 26/out Encontro dos grupos com o CPNSP Nordeste 

21 a 24/out 
Semana Guanelliana e Renovação das 
Promessas 

RJ/SP/BSB/Nordeste 

25 e 26/out Encontro do Nordeste Salgueiro 
6/dez Encerramento do Ano São Paulo 
6/dez Encerramento do Ano Brasília 
6/dez Encerramento do Ano Rio de Janeiro 
19/dez Missa Intercontinental RJ/SP/BSB/Nordeste 

 
 
 
 

RETIRO DA FAMÍLIA GUANELLIANA - 2014 
 
O retiro será realizado em Canela – RS. Terá início no dia 26 de janeiro, às 12h e 
terminará no dia 1° de fevereiro, às 12h. 
O pregador será Dom Protógenes José Luft (SdC), Bispo da Diocese de Barra do 
Garças/MT. 
 
 
 
 

PROMESSA - GRUPOS DE CARAZINHO EM FESTA 
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A Família Guanelliana, de modo especial o grupo Chama da Caridade, que atua junto ao 
Patronato Santo Antônio de Carazinho, sentem-se felizes em acolher os novos Cooperadores que 
efetivaram suas promessas no dia 02 de novembro. Foi um momento Guanelliano forte na Paró-

quia São José e de alegria para 
todos os integrantes dos dois 
grupos da Associação. 

 Fizeram as promessas os 
casais: Edgar e Lydia Hartmann, 
Cilon e Gladis Marli Costa e Dan-
te de Oliveira, a quem deseja-
mos muitas felicidades e realiza-
ções no âmbito da caridade. 

 O momento foi engalanado 
com a presença de nosso presi-
dente cooperador Vitalino da Sil-
va, e esposa vindos especial-
mente, para a ocasião, da cidade 
de Planalto, cumprindo as-
sim pela primeira vez as obriga-
ções pertinentes ao cargo, uma 
vez que foi eleito recentemente. 

 A Celebração presidida 
pelo Pe. Antônio Viana, Delegado da Congregação dos Servos da Caridade para Província Nossa 
Senhora do Trabalho, tocou fundo o coração dos presentes, marcando de modo indelével este 
momento solene em nossa comunidade paroquial. 

Idelma Míssio dos Santos 
Cooperadora do Grupo Chama da Caridade – Carazinho - RS 

 
 

ROMARIA À APARECIDA 
 

No dia 22 de junho, nossos grupos de São 
Paulo fizeram a romaria anual  para o Santuário de 
Aparecida do Norte. Foram momentos de orações 
com muita espiritualidade durante todo o trajeto de 
ida e volta. A viagem transcorreu com muita tran-
quilidade. Contamos com a participação dos Coope-
radores, aspirantes, com a presença do Pe. José 
Teles dos SdC e convidados. 

Participamos da missa às 9:00hs, televisi-
onada pela Rede Vida. A missa foi presidida pe-
lo Bispo Dom Darci com a presença de vários 
seminaristas, padres e irmãs Scalabrianas. Na-
quela missa foi comemorado o dia 

do imigrante. 
Agradeçemos a Deus por termos atingido o objetivo de nossa romaria. 

 
Iarilete Santos Velloso 

Cooperadora do  Grupo Sto. Antonio –São Paulo - SP 
 
 
 

O ANO DA FÉ PARA O CRISTÃO CONVÍCTO É ETERNO 
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No dia 24 de novembro p. passado, data em que a Igreja co-

memora a festa de Cristo Rei, foi também o final do  ano da fé. Há de 
se perguntar, e aí? Como ficará a partir desta data a fé do cristão, a 
fé do povo de Deus? Cessará a fé do Cristão? Já cumprimos com mui-
ta responsabilidade o ano da fé, instituído pelo Santo Padre Bento XVI 
e agora, tudo bem, todos estamos salvos, cumprimos nosso ano da 
fé. 

Não meus irmãos, a vida do cristão não acontece desta manei-
ra. Até porque à fé concreta, a fé verdadeira, não existe está condi-
cionada a limites de tempo. A Carta Apostólica “Porta Fidei” editada 
e instituída por Bento XVI, teve um inspirado e feliz objetivo. Resga-
tar a fé de muitos cristãos fragilizados pelo mundo consumista e que 
atuam em muitos setores de uma sociedade dividida e extremamente 
atingida por uma crise de fé. 

“ Não podemos aceitar que o sal se torne insípido e a luz 
fique escondida (cf Mt 5, 13-16). 

Isto significa dizer que, enquanto cristãos,  não é possível ficar indiferentes à fragilidade 
humana, que envolta em incertezas e dúvidas, em meio a um mundo conturbado e uma socie-
dade aviltada e consumista, fiquemos inertes e acomodados com tal cenário. 

O Papa Bento XVI, como Sucessor de Pedro, deixa muito claro, no teor do contido na 
“Porta Fidei”, que desde o inicio do seu ministério sentiu a necessidade de fazer a humanidade 
redescobrir o caminho da fé. Segundo o Santo Padre, se fazia necessário fazer brilhar: “... com 
evidência sempre maior, a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. 

Enquanto cristãos Guanellianos não ficamos indiferentes ao ano da fé. Na maioria de nos-
sos eventos e de nossas reuniões do Conselho da Província N. S. da Providência e de nossos 

grupos, nas mensagens preparatórias elaboradas 
para cada evento, cada reunião ou cada encontro, 
sempre era lembrado o ano da fé e seu objetivo. 

O autor, como cristão guanelliano, pode dei-
xar aqui expresso o seu testemunho de que o ano 
da fé, por todas as mensagens, por tudo quanto se 
falou sobre a fé,  fortaleceu a sua convicção cristã e 
aumentou sua confiança em Jesus Cristo e na sua 
misericórdia. 

Por tudo isso posso afirmar, com segurança e 
sob a verdade da minha crença, que o ano da fé pa-
ra o cristão é eterno. 
Oxalá todos os cristãos do planeta, todos os cristãos 
guanellianos do Brasil e do mundo, tenham vivenci-
ado com reta espiritualidade e com muito fervor 
cristão o ano da fé. 

São Luís Guanella nosso fundador é a nossa 
grande referência de fé. Nunca duvidou, nunca clau-
dicou por falta de fé. A Obra guanelliana no Mundo é 
o grande legado que nos deixou o seu testemunho 
de fé. Continuemos a seguir as pegadas do nosso 
fundador. 

 
Francisco das Chagas Teixeira 

Cooperador Guanelliano do Grupo Aurélio Bacciarini – Brasília - DF 
Presidente da Província Nossa Senhora da Providência 

 

ENCERRAMENTO DO ANO – GRUPOS DE SÃO PAULO 
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No dia 7 de dezembro na Escola Sagrada Família, recepcio-
nados pelo grupo local – Mãe da Divina Providência -, os aspiran-
tes, cooperadores e alguns convidados, de São Paulo, fizeram o 
encerramento do ano de 2013.  
 Acolhidos calorosamente, os presentes 
foram conduzidos a um momento de oração e 
deram graças por todos os acontecimentos du-
rante 2013 e pediram a Deus, por intercessão 
de São Luís Guanella, bênçãos e proteção para 

a  família Guanelliana. 
 Como não podia faltar... salgados, doces, refrigerantes, sucos e muita 
música alegrou a todos que saíram felizes de volta às suas casas. 

A presença, o apoio e a disponibilização do espaço pelas irmãs Filhas de Santa Maria da 
Providência são motivos de agradecimento. 

A organização do momento esteve a cargo da Sra. Cida do grupo Fé, Coragem e Ideal e 
Sra. Irene do grupo Mário Tarani, que cuidaram de todos os detalhes para o brilho da festa. 

“Vede como é bela e agradável a convivência de irmãos bem unidos no amor” 
A redação  

 

MENSAGEM DE NATAL 
 
ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS! 
Poderia haver uma festa mais significativa para nós? Na comemoração do 
Natal de Jesus, nós recordamos e celebramos na fé que o Filho de Deus 
veio ao mundo, nasceu de uma mulher, pequenina e frágil criança. Pode 
Deus tornar-se criança?! 
Esta afirmação é tão extraordinária, que muitos não conseguem acreditar. 
Mas é isso mesmo que a Igreja afirma, desde as suas origens: em Jesus 
de Nazaré, nascido da Virgem Maria, Deus veio humanamente ao nosso 
meio. Mistério da fé! 
Em seu Filho, Jesus Cristo, Deus veio participar de nossa condição huma-
na, visitou-nos e confortou nossa solidão; falou nossa linguagem e nos 
amou com coração humano; compadeceu-se de nossas fragilidades e a 
todos estendeu sua mão misericordiosa. Veio reunir em torno de si a 
grande família humana, para caminhar à sua frente e mostrar-lhe o cami-
nho da casa do Pai. Deus não está longe, Ele está no meio de nós! 
Verdadeiramente, Ele vem ao nosso encontro e podemos ir ao encontro d’Ele. Ninguém mais 
precisa viver na solidão e na angústia. Ele nos atrai à sua luz, ao seu amor; não nos deixa sós e 
abandonados neste mundo. O Natal recorda-nos a “bondosa compaixão do nosso Deus”, que 
dura para sempre. Só temos a exclamar: ó admirável Mistério! 
Desejo que todos experimentem neste Natal de Jesus a proximidade de Deus e a imensa paz 
que Ele nos traz. E sejamos portadores dessa Boa Nova também para os outros, especialmente 
para os que sofrem ou ainda vivem sem a luz que Ele nos trouxe. 
Jesus Cristo Salvador seja acolhido todos os dias como a grande Bênção de Deus! Feliz e santo 
Natal do Senhor! 

Cardeal Odilo Pedro Scherer - Arcebispo de São Paulo 
 

FELIZ NATAL!  FELIZ ANO NOVO! 
 
A equipe da Centelha da Caridade agradece aos colaboradores e lhes deseja Feliz Natal e um 
Ano Novo cheio de paz e de amor.  


