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Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 
 
Caríssimos cooperadores e aspirantes, 
 
Estamos vivendo um momento muito especial no que se refere à copa 

mundial de futebol que acontece no Brasil. A expectativa se divide entre a 
euforia de torcer pela nossa seleção e a preocupação com as manifestações, às 
vezes até violentas, que estão acontecendo em várias cidades. Nós, porém, 
somos da paz, somos do amor, somos da serenidade; valorizamos e 
defendemos a vida em todos os seus níveis e qualquer evento, cuja realização 
coloque em risco a vida, não deve nos agradar.  

Queremos sempre o melhor para todos, ajudando as Filhas de Santa Maria da 
Providência, os Servos da Caridade a realizarem as inúmeras obras sociais pelo nosso Brasil 
afora. A nossa torcida é para que “todos sejam um como eu e o Pai somos um”, “que todos 
tenham vida e a tenham em abundância”. A nossa torcida é para que o AMOR do ressuscitado 
permeie os corações dos membros da Família Guanelliana, de todos os brasileiros, 
particularmente, daqueles que nos rodeiam. Assim e, somente assim, ganharemos o troféu 
prometido por Jesus, já conquistado por São Luís Guanella: a vida plena em Deus. 

 
Paulo Sivieri 

Presidente do Conselho Nacional da ACG 
 
 

FAMÍLIA GUANELLIANA VIVENDO A UNIDADE 
 

Era 26 de abril. Data marcada em abril de 2013. Reunião dos Cinco Conselhos da Família 
Guanelliana. Servos da Caridade, Filhas de Santa Maria da Providência, Cooperadores 
Guanellianos da Província Nossa Senhora da Providência, da Província Nossa Senhora do 
Trabalho e do Conselho Nacional. Muita gente!!! 

Alguém ainda poderia se perguntar para que tantas pessoas se deslocaram de suas 
cidades e chegaram a Porto Alegre para esta reunião. É que nela é feita uma avaliação da 
caminhada da Família Guanelliana e a programação para o próximo ano. Além disso, a 
confraternização entre irmãos sob o olhar do pai Guanella é significativa e inflama o coração de 
cada um.  

Continuar a caminhada vivendo o carisma e testemunhando o amor de Jesus aos mais 
pequeninos, a exemplo de São Luís Guanella, é o desejo natural em todos que ali estiveram. 
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Este entusiasmo querem partilhar com os irmãos das Congregações, das Províncias, dos grupos 
de Cooperadores. 
A discussão de assuntos importantes, a definição de pontos a serem abordados e vividos com os 
membros da Família aconteceu nos dois dias de encontro. Mas, mais que isso, ficou a acolhida 
de irmãos que se encontram, a alegria da partilha, a certeza do caminho certo que se percorre 
seguindo os passos de nosso Fundador. 

Que Nossa Senhora Mãe da Providência e São Luís Guanella intercedam e acompanhem 
os padres e irmãos, as irmãs e os cooperadores para que vivam o carisma da caridade, levando 
a todos os homens de boa vontade o testemunho do amor de Deus por seus filhos. 

 
Irene Neves Sivieri, Cooperadora do grupo Mário Tarani – SP 

Secretária do Conselho Nacional 
 
 

REUNIÃO DOS CINCO CONSELHOS - DECISÕES 
  

  
 

Como em todos os anos, os conselhos das 
Filhas de Santa Maria da Providência, dos Servos 
da Caridade, Conselhos Nacional  (ACG), Província 
Nossa Senhora do Trabalho (ACG) e Província 
Nossa Senhora da Providência (ACG) se reuniram 
para avaliarem a Caminhada guanelliana  e 
traçarem algumas atividades. 
 A reunião aconteceu na sede da Província 
Santa Cruz (SdC), em Porto Alegre - RS, nos dias 

26 e 27 de abril. Destacamos algumas decisões: 
 
1) V Encontro Nacional da Família Guanelliana 

O Encontro será realizado, em São Paulo – SP  e terá como tema:  “MISSÃO 
GUANELLIANA NA IGREJA HOJE” e lema: “SAÍ AO ENCONTRO DO NECESSITADO”. 
 
2) Temas para as Assembleias da ACG 

EM 2014: “O COOPERADOR GUANELLIANO E O EVANGELHO DA ALEGRIA”  
EM 2015: “DOM GUANELLA, UMA VIDA COM SENTIDO” 

 
3) Temas para Retiros da ACG  

EM 2014: “EUCARISTIA, SOL QUE ILUMINA E AQUECE” 
 
4) Reedição do livro Cooperador em Oração  

Foram definidos os critérios para a revisão e a equipe responsável pelos trabalhos. 
 
5) Celebração do Centenário da morte de São Luís Guanella  

 
Ano 2014: 
 
ABERTURA - 24 de outubro 
Carta de abertura, elaborada pelo Pe. Mauro Vogt (SdC), Irmã Neusa Giordani (FSMP) e 

Paulo Sivieri  (Conselho Nacional). Em todas as localidades os grupos de Cooperadores 
divulgarão o evento com cartazes, faixas, etc. 
 

Ano 2015: 
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PEREGRINAÇÃO aos lugares em que São Luís Guanella viveu. Serão apresentados dois 
roteiros para a segunda quinzena de julho, em virtude dos custos: um de dez (10) e outro de 
quinze (15) dias. 
 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA no dia 24 de cada mês e, no mês de outubro, todos os dias. 
A Irmã Elda Soscia (FSMP) preparará o material baseado na Palavra e na Eucaristia, que 

será encaminhado via e-mail para ser utilizado pelos grupos, nas Casas e Paróquias 
Guanellianas.  

 
CELEBRAÇÕES em todos os lugares envolvendo a Família Guanelliana e o Movimento 

Laical Guanelliano (MLG). 
A redação 

 

REVISÃO DO LIVRO COOPERADOR EM ORAÇÃO 
 
O Conselho Nacional recebeu de vários grupos, as fichas de revisão do referido livro e fez 

uma tabulação das mudanças sugeridas. A tabulação foi apresentada na reunião dos Cinco 
Conselhos em Porto Alegre-RS e lá foi definida a equipe revisora e critérios que nortearão o 
trabalho.   
 
Equipe Revisora: 

Padre Tiago Boufleur, 
Irmã Marinês Salete Fiorentin, 
Roberta Nobre Pires Mendes, 
Ruth Ester Renjiffo Ribeiro, 
Irene Neves Sivieri,  
Paulo Sivieri 

Critérios: 
a. Verificar a tabulação; 
b. Corrigir a língua portuguesa; 
c. Prioridade das orações e de cantos relacionados ao Carisma Guanelliano; 
d. Colocar os cantos relacionados a novena ou tríduo nos próprios textos; 
e. Revisão teológica das novas orações; 
f. Avaliar a inserção de Novenas já publicadas isoladamente; 
g. Acrescentar algumas Palavras de São LuísGuanella relacionadas à Oração, do livro "Il  
    Fondamento" (O Fundamento). 

A redação 
 

RETIRO NA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 
 
DATA: 
06 de Julho (Domingo) 
 
HORÁRIO: 
08:30 às 17hs (encerramento com Missa às 
16hs) 
 
TEMA: 
“O Amor e a Misericórdia de Deus nos 
Liberta” 
 
PREGADOR: 
Pe. Elisandro Iserhard  

LOCAL: 
Recanto Nossa Senhora de Lourdes 
 
VALOR: 
12,00 por pessoa (para custear o almoço) 
 
INSCRIÇÕES: 
Até 29 de Junho com Luciana (email: 
lubarateli@yahoo.com.br) 
 
OBS: LEVAR NO DIA: Bíblia e Livro 
Cooperador em Oração 

 
 Conselho da Província Nossa Senhora da Providência 
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REVISÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COOPERADORES 
GUANELLIANOS 

 
O Conselho Nacional, através do seu presidente, Sr. Paulo Sivieri, encaminhou a 

todos os presidentes de grupos do Brasil, carta com orientações para os procedimentos 
da revisão do estatuto da ACG. Todos os membros estão convidados a participar com 
suas observações, críticas e  sugestões com o intuito de aprimorar o documento.  
 
“Caro Presidente, 

O Conselho Geral dos Servos da Caridade - ROMA, em carta a nós remetida, está pedindo um compromisso 
de nossa parte, para que enviemos propostas de mudanças que acharmos oportunas e necessárias. 

Em vista disto, solicitamos a todos os grupos das Províncias Nossa Senhora do Trabalho e Nossa Senhora da 
Providência, se organizem e façam as suas propostas de alterações. 
Processo de Revisão: 
1) Até 30/06/2014 

Os grupos deverão enviar as sugestões ao Conselho Nacional: 
   - Por email coop.guanellianos@zipmail.com,br   ou por carta endereçada 

   à Sede Nacional: 
   ASSOCIAÇÃO COOPERADORES GUANELLIANOS 
   Av. Santa Inês, 2.229 
   02631-000 – São Paulo – SP 

2) Até 15/07/2014 
O Conselho Nacional deverá encaminhar uma síntese ao Conselho Geral dos Servos da Caridade – ROMA. 

3) O Conselho Geral dos Servos da Caridade – ROMA: 
- Fará uma síntese geral 
- Enviará aos Conselhos Nacionais de toda a ACG, para um última reflexão. 

4) Texto Oficial 
- O texto oficial será aprovado na Assembléia Internacional da ACG, que se prevê seja realizada 
 em Outubro de 2015, em Roma, junto às celebrações do centenário do NASCIMENTO NO CÉU do  nosso 

Fundador.” 
 

ASSOCIAÇÃO COOPERADORES GUANELLIANOS 
CONSELHO NACIONAL Paulo Sivieri 
São Paulo, 08 de maio de 2014” 

A redação 
 

ITÁLIA – FATO   RELEVANTE 
 

Em 6 de junho de 2014, membros do Conselho 
da Província Norte da Itália–Suíça e da Província 
Centro Sul da Itália, em uma sessão conjunta na casa 
geral da Congregação dos Servos da Caridade, em 
Roma, Via Clementi, n. 41, reuniram-se e elegeram o 
primeiro Conselho Nacional dos Cooperadores 
Guanellianos na Itália e aprovaram o Estatuto Civil da 
“Associazione Cooperatori Nazionale San Luigi 

Guanella”. 
 
  Foto do Conselho: 
  Umberto Remi, Romana Benzoni, Pietro Ozimo, Dino Stella, Giovanni Bernasconi 

A redação 
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SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
MAIS QUE DEVOÇÃO, TERNURA DO CORAÇÃO DE CRISTO, CORAÇÃO DE PAI 
 
“No pensamento guanelliano, a justificação teológica da devoção ao Sagrado Coração de 

Jesus, individualizada no quadro do mistério do Verbo Encarnado, como plena manifestação do 
amor de Deus pelos homens, nos ajuda a entender porque o Bem-Aventurado Guanella encontra 
no coração de Cristo a concretização de sua concepção espiritual da paternidade universal de 
Deus. Para ele, o papel essencial do amor do coração de Cristo na espiritualidade cristã, 
encontra a justificação da paternidade divina. O Coração de Cristo é a forma visível do amor de 
Deus pelo homem. No quadro da espiritualidade guanelliana, a presença do Coração de Cristo 
supera abundantemente o aspecto devocional e se configura quase como um espaço no 
qual se temporiza o amor de Deus e onde, consequentemente, realiza-se a divinização do 
homem. 
 No quadro de uma espiritualidade caracterizada pelo amor de Deus como Pai de todos os 
homens, como é a fé guanelliana, o coração de Cristo reveste um significado muito mais rico do 
que o de símbolo do amor, já que exprime de modo visível o amor do Pai “terno, amante que 
advinha as necessidades do filho dileto,... que sabe compadecer-se do filho doente que se 
afastou dele... que sabe alegrar-se pelo filho encontrado”. 
 Para Dom Guanella, o Coração de Cristo é a manifestação da mesma caridade de Deus 
que doa seu afeto ao homem, para torná-lo afável. Diante deste gesto de ternura, exclama: 
“santíssima caridade de meu Deus! Uma gota de afeto do Coração de Jesus, derramada no 
Coração de um cristão, o torna tão afável! O vosso Coração, Jesus, que é a fonte do santo amor, 
como é coração que ama.... O Coração de Cristo é coração de pai que não pode deixar na 
ansiedade o próprio filho, mas quer fazer-lhe o bem”” (Subsído de Formação nº4, 25). 
  

Sagrado Coração de Jesus, 
 Fazei o nosso coração semelhante ao vosso! 

 

CONHECENDO O ESTATUTO 
 
 A missão do Cooperador Guanelliano é ser um autêntico cristão, apóstolo de misericórdia, 
atuando na família, no trabalho, no âmbito social, na Igreja e, de maneira particular, nas duas 
Congregações guanellianas que estão presentes em várias cidades do Brasil, com suas obras de 
caridade, serviços sociais, pastorais e administração de paróquias. 
 Sobre esse relacionamento no exercício da caridade, o Estatuto traz  conceitos 
importantes para um bom trabalho. Vejamos: 
 
“20. Nas instituições guanellianas 
 
- Nas casas das Filhas de Santa Maria da Providência e dos Servos da Caridade encontramos um 
lugar privilegiado para atuar a nossa vocação guanelliana. 
 
- A nossa atividade será marcada pela colaboração ativa com os responsáveis dos projetos 
locais, e, quando for oportuno, a nossa atividade seja regulada por uma adequada convenção. 
 
- Também nas estruturas dos Servos da Caridade ou das Filhas de Santa Maria da Providência, 
que a nós é confiada a administração, encontramos um campo privilegiado para a nossa ação 
caritativa.  
A responsabilidade, porém, seja confiada ao grupo local pelo Conselho Provincial ao qual cabe 
estabelecer as normas e convenções com os superiores das Congregações Religiosas. 
 
- Em atividades co-administradas pelos Cooperadores e Congregações Religiosas seja claro o 
Projeto Educativo e esclarecidas as responsabilidades confiadas a cada um.” (EACG) 

 
A redação 
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ROMARIA - VISITA A NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 
 
 Peregrinações (Romarias) são apresentadas 
pelo Estatuto da ACG como um momento particular 
de formação do Cooperador Guanelliano. É com 
essa intenção, além da propaganda do carisma 
Guanelliano, que se prepara a Romaria dos grupos 
de uma localidade. Foi assim que a cooperadora 
Dirce, do grupo Mãe da Divina Providência 
organizou a Romaria este ano, em São Paulo. Os 
oito grupos foram convidados a irem até Campinas, 
ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe.  
 Trinta e cinco cooperadores e aspirantes, 
duas crianças, três seminaristas, um padre e uma 
irmã dispuseram-se a ir até Campinas, à casa da 
Mãe Maria, no dia 31 de maio.  
 A ida foi reflexiva: irmã Noely conduziu o grupo na reza do terço com a meditação dos 
mistérios da alegria. Nem vimos o tempo passar. 
 No santuário fomos muito bem acolhidos por duas pessoas que nos contaram um pouco 
da história do santuário, participaram conosco da celebração eucarística, presidida por padre 
Elisandro e do momento de adoração ao Santíssimo. 
 Por volta do meio dia, partilhamos os alimentos que havíamos preparado e houve  uma 
dinâmica que envolveu todos os presentes. Foi solicitado que cada um lembrasse uma pessoa da 
família Guanelliana associada a palavras como espiritualidade, animação, carisma... 
 Na volta, novamente irmã Noely dirigiu o terço, agora com um refrão cantado. Antes de 
nos despedirmos, padre Elisandro agradeceu a todos os momentos de oração, valorizou a 
participação de todos e deu-nos a bênção. 
 Realmente, podemos dizer que a Romaria de São Paulo foi um momento privilegiado de 
oração e de comunhão fraterna da Família de São Luís Guanella. 
 
    

MISSÃO E VISÃO DA ASSOCIAÇÃO COOPERADORES GUANELLIANOS 
 

MISSÃO 
“Acolher, servir e promover a toda pessoa em qualquer situação de pobreza material 

e/ou espiritual, em comunhão com as Filhas de Santa Maria da Providência e os 
Servos da Caridade, sendo sinal visível do amor de Deus Pai providente e 

misericordioso, animados pelo carisma de São Luís Guanella” 
 

VISÃO 
“Ser Associação de profunda espiritualidade católica, autossustentável e 

autônoma, com membros identificados com o carisma da caridade, convictos 
de sua pertença à Família Guanelliana, protagonistas da promoção integral da 
pessoa humana, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, 

fraterna e solidária” 
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