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Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 
Caríssimos cooperadores e aspirantes, 
 

No mês de setembro a liturgia nos convida a refletirmos sobre a Bíblia, 
sobre a Palavra de Deus. Não é possível ao homem viver somente na 

perspectiva das coisas que o mundo oferece e, quando assim vive, não encontra 
a sua realização como pessoa. Somos de Deus e em Deus é que nos realizamos 
plenamente – “O homem não vive somente de pão, mas de toda a Palavra da 

boca de Deus” -. Em nossa agenda diária deve haver espaço obrigatório para a 
leitura da Bíblia e a meditação sobre o que Deus nos fala. “Toda Bíblia é comunicação” de um 

Deus que nos ama e nos orienta nas mais diversas situações do nosso agir, no trabalho, na 
escola, no lazer, com os amigos e, principalmente, como cristãos guanellianos. Mais do que 
fazer as procissões da Bíblia em nossas missas e celebrações, a Palavra de Deus deve ser 

acolhida, deve tornar-se vida nova em nós, transformando nosso coração de pedra em um 
coração de carne que se coloca no lugar da pessoa que sofre, precisa de apoio, orientação, 

correção fraterna, que precisa ser acolhida em sua dignidade para o louvor do nosso Deus 
Criador. 

 
Paulo Sivieri 

Presidente do Conselho Nacional da ACG 

 

 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 
ENCONTRO FORMATIVO 

 
Nos dias 19 e 20 de julho de 2014, a ACG - Província Nossa Senhora do Trabalho, realizou 

evento formativo destinado aos Conselheiros Espirituais, Presidentes, Secretários e Tesoureiros 

de grupos. 
O evento aconteceu na sede da Província dos Servos da Caridade, em Porto Alegre/RS, com 

participação de representantes dos grupos de Porto Alegre, Canela, Capão da Canoa, Planalto, 
Carazinho, Santa Maria e de Santa Terezinha de Itaipu. Estiveram presentes também o Sr. 
Paulo Sivieri (Presidente nacional da ACG) e Luciana Barateli Gomes Gennari (Província Nossa 

Senhora da Providência).  
O tema formativo foi "Liderança nos dias atuais", desenvolvido pelo assessor, Ir. Arilson 

Bordignon, SdC, não podia ser melhor escolhido, pois todos os participantes desempenham uma 
importante tarefa na arte de liderar pessoas, nos diversos grupos de Aspirantes e Cooperadores. 
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 O Presidente da Província Nossa Senhora do 

Trabalho, Sr. Vitalino Silva, trouxe do mundo 
empresarial alguns princípios de gestão de pessoas 
que podem ajudar a liderar pessoas nos grupos de 

Cooperadores e Aspirantes e destacou que líder é 
aquele, que além de incentivar e orientar os 

liderados, dá o exemplo, ou seja, é o primeiro a 
executar o que exige dos outros. 

O domingo foi reservado para 

encaminhamentos práticos e orientações para o 
desenvolvimento das atividades de secretaria, 

comunicação entre os grupos e o Conselho da 
Província, controle e organização das finanças e 

outros assuntos de interesse geral. 
 
 

 

VIVENDO OS ARES DE UMA ASSEMBLEIA 
 

Os cooperadores guanellianos da Província N.S. da Providência 

estiveram participando, nos dias 16 e17 do mês de agosto passado, da XVI 
Assembleia dos cooperadores. Foi um evento lindo, uma oportunidade rara, 

para os leigos guanellianos, isto porque, antes de qualquer outra finalidade, 
uma Assembleia que acontece dentro de um contexto religioso, reveste-se 
de peculiaridades que a diferenciam de muitas outras assembleias que se 

realizam no âmbito de outras entidades ou instituições civis. 
Somos um movimento leigo cristão e pertencemos a uma Associação 

de Leigos. Os cooperadores guanellianos são cristãos batizados, que 
atenderam ao chamado do Senhor Jesus, para viverem mais profundamente 
o seu batismo. Ser Cooperador Guanelliano significa assumir compromissos 

de uma vivência cristã dedicada aos mais pobres, aos excluídos, aos restos 
da sociedade, como dizia São Luis Guanella, o nosso fundador. A XVI 

Assembleia dos cooperadores guanellianos permitiu uma profunda reflexão 
sobre tudo isso. Ser Cooperador Guanelliano é buscar uma identidade com o carisma do 

fundador e uma decisão de ser um servidor convicto de Cristo nas ações caritativas. É uma 

opção para doar-se ao serviço da Igreja e dos irmãos necessitados. Não é uma opção para obter 
vantagens materiais.Por esta e muitas outras razões, as Assembleias Guanellianas propiciam a 

todos quantos aspirantes e cooperadores a oportunidade de conviver com os irmãos de outros 
estados e, com eles, vivenciar experiências que, 
bem assimiladas, fazem crescer na fé. A XVI 

Assembleia dos cooperadores guanellianos, pelo 
tema escolhido, nos conduziu a uma profunda 

reflexão enquanto família e fortificou a nossa 
espiritualidade. 

A realização de cada Assembleia Guanelliana 

oportuniza experimentarmos algo diferente. Claro, 
estou me referindo a todos aqueles cooperadores e 

aspirantes que identificados com o carisma do 
fundador sentem o desejo de sempre saber mais, 

conhecer mais, aprender mais. A XVI Assembleia 
da Província N.S. da Providência nos permitiu 
pensar sobre isso e fortificou o nosso propósito de 

sermos fieis a nossa missão de cristão guanelliano. 
 A escolha do tema para a Assembleia deste ano foi pura inspiração do Espírito Santo. “O 

Cooperador guanelliano e o Evangelho da Alegria” foi muito bem desenvolvido pela nossa 



 

Centelha da Caridade - Ano XII – Nº 47 – Setembro 2014                                                                                     Pg. 3                                                              

querida Irmã Maria Eni. Um tema, extremamente interessante e rico de mensagens cristãs. 

Nenhum Cooperador Guanelliano ou Aspirante pode se eximir do compromisso com a nova 
evangelização. A palavra de ordem, desde agora, deve ser Evangelizar. Este deverá ser o nosso 
compromisso. 

 Estamos vivenciando hoje, na Igreja, com o Papa Francisco, a alegria de nos sentirmos 
evangelizadores compromissados com os novos caminhos da Igreja, a qual à luz do Documento 

de Aparecida, reconhece que é tempo de saída. Somos convidados a nos alinharmos nesta 
evangelização. Assim, a XVI Assembléia deu-nos oportunidade de repensarmos a nossa vida 
enquanto cristão guanelliano.  

O rito das promessas que foram feitas no decorrer da celebração da missa, foi o ponto de 
destaque de toda a Assembleia. Em cada rosto dos novos cooperadores e cooperadoras do Rio 

de Janeiro, dava para sentir uma forte emoção e a efusão do Espírito Santo em cada palavra por 
eles proferida por ocasião da promessa. Dava para sentir a graça do Divino Espírito derramada 

em todo o ambiente da Capela. Foram momentos fortes que contagiaram de alegria a todos nós! 
Tudo isto foi a nossa XVI Assembleia. Renovo os parabéns para todos que dela participaram. 

 

 
Francisco das Chagas Teixeira 

Presidente da Província Nossa Senhora da Providência 
 

REVISÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COOPERADORES 
GUANELLIANOS 

 

O Conselho Nacional recebeu dos diversos grupos das duas Províncias as observações, 
críticas e  sugestões com o intuito de aprimorar o Estatuto da ACG e elaborou uma síntese que 

foi encaminhada para o Conselho Geral dos Servos da Caridade – ROMA. 
A revisão terá mais duas etapas: O Conselho Geral dos Servos da Caridade - ROMA 

receberá as contribuições dos vários países e fará uma síntese que encaminhará aos conselhos 

nacionais e a aprovação do texto oficial na Assembléia Internacional da ACG, que se prevê seja 
realizada  em Outubro de 2015, em Roma. 

A redação 

  
 

CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DA MORTE DE SÃO LUÍS GUANELLA 
 

Lembramos que no ano de 2015 teremos as comemorações do centenário de nascimento 
para o céu de São Luís Guanella. Para marcar o evento teremos a abertura do ano de festejos 

em 24 de outubro de 2014 e o encerramento em 24 de outubro de 2015. 
Em todas as localidades os grupos de Cooperadores divulgarão o evento com cartazes, 

faixas, folhetos, etc.  

 
Em 2015 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA: serão feitas todo dia 24 de cada mês e, no mês de outubro, 
todos os dias. 

As FSMP prepararão 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). 

 
PEREGRINAÇÃO aos lugares em que São Luís Guanella viveu.  
Os roteiros estão sendo redefinidos e logo serão apresentados à Família Guanelliana. 

 
A redação 

 



 

Centelha da Caridade - Ano XII – Nº 47 – Setembro 2014                                                                                     Pg. 4                                                              

COLOMBIA: ANIMAÇÃO GUANELLIANA DE LEIGOS 
 
É com muita alegria que escrevo para o Informativo Centelha da Caridade. Com saudade 

cumprimento a todos vocês, cooperadores e aspirantes guanelianos em todo o Brasil. Quero 
compartilhar, através desse espaço, como está composta a terceira rama da Família Guanelliana 

aqui na Colômbia e como é minha participação. 
 Na Colômbia o carisma guanelliano está presente em quatro lugares (Bogotá, Florência, 
Floridablanca e Ocaña), mas tem algumas diferenças em relação ao Brasil. Uma delas é que se 

começa um grupo normalmente como Movimento 
Laical Guanelliano, com a possibilidade de 

tornarem-se cooperadores. 
 Quando cheguei aqui no inicio do ano 
passado, já sabiam que eu tinha sido cooperador e 

de todo o meu envolvimento com a ACG. Ainda não 
existia aqui um grupo de aspirantes, vinculado a 

nossa casa. Então, o Pe. Carlos (reitor do Seminário 
Teológico) me pediu para ajudar a formar um 

grupo, junto com o Pe. José (formador) e o Diác. 
Sebastián. Começamos a convidar pessoas que 
conhecíamos das paróquias, amigos e vizinhos. A 

primeira reunião foi no dia 20 de setembro de 2013. 
O grupo já vai comemorar um ano e conta com a 

participação de umas 30 pessoas, entre adultos e jovens. É um sucesso. Além da reunião 
mensal de formação, fazemos também a cada mês uma atividade pastoral (visitas a asilos, 
creches, etc). 

 O Pe. Carlos me pediu também para ser o representante do seminário em nível provincial 
sobre tudo o que diz respeito aos leigos guanelianos na Colômbia. Conheci os líderes, o padre e 

a irmã (delegados) responsáveis e começamos a trabalhar juntos. 
 Organizamos para este ano de 2014 o que foi o 1º Congresso Nacional da Família 
Guanelliana. A preparação (reuniões) foi de 4 meses, toda por skipe. O evento aconteceu aqui 

em Bogotá, na casa das Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência. A participação foi de umas 
100 pessoas, entre cooperadores, MLG, jovens, SdC e FSMP. 

 Como era o primeiro encontro desse tipo por aqui, pude ajudar muito. Aproveitei a 
experiência de ter participado de muitos encontros aí no Brasil para dar ideias. Por exemplo, na 
preparação adotamos uma ficha de inscrição, 

vendemos camisetas do congresso, escolhemos os 
temas, entre outras coisas. Além disso, convidaram-

me para ser o apresentador do Congresso junto com a 
Irmã Johana (guanelliana). Vocês já podem imaginar 
que me diverti bastante com essa função e pude 

divertir a todos também. 
 Foi um momento marcante na caminhada de 

todos. Na missa de encerramento as pessoas estavam 
emocionadas, davam testemunho da maravilha que 
haviam vivido naqueles dias e já queriam saber 

quando será o próximo. Estou muito feliz de fazer 
parte dessa história e de poder colaborar com minha 

experiência “brasileira”. 
 Que São Luís Guanella e a Mãe da Divina Providência intercedam pela Família Guanelliana 

em todo o mundo. Fiquem com Deus e nos vemos no final do ano. 
 

Eli Marcel de Abreu – SdC 
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PROMESSAS NA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 
 

Caros irmãos e irmãs guanellianas, com 

imensa alegria e repleta da graça de Deus sob, 
tenho certeza, o olhar atento de São Luís Guanella, 

comunico as promessas de quatro novos 
Cooperadores da Província Nossa Senhora da 
Providência. 

Na última Assembleia Guanelliana, no 
Recanto Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo, 

no dia 17 de agosto de 2014, diante dos padres 
Adelmo Luiz Maldaner e Ângelo Moroni, das Irmãs 
Georgina Alves da Costa e Ireny Brombilla, do 

presidente da ACG - Paulo Sivieri, do presidente da 
PNSP – Francisco das Chagas Teixeira, da secretária 

da Província – Luciana Barateli, das demais Irmãs e 
dos cooperadores e aspirantes de toda a Província: 
Rosangela Maria Andrade do Nascimento Felix, Jair 
Rizo, Luciene Melo Rizo e eu, Andréa Bar Alves 
Bauly proferimos nossas promessas. 

Difícil descrever a mistura de sentimentos que tomou conta de todos nós que, após uma 
formação de quase 9 anos, decidimos de forma consciente e comprometidos, dar-mos este 

passo em nossas caminhadas. 
Eu, particularmente, tinha diante de mim o padre que me deu pela primeira vez a 

eucaristia (Padre Ângelo), voltei ao meu primeiro encontro de amor com Jesus, tendo ao meu 

lado Nossa Senhora da Providência e São Luís Guanella. 
Com certeza, um novo ardor missionário nos toma. E peço a Deus e a São Luís Guanella a 

força necessária a cada um de nós, para que possamos sempre corresponder ao carisma 
guanelliano, sermos perseverantes, sem nunca desanimar. 

Muito obrigada, querida Família Guanelliana, por nos receber. Estamos, de fato, em casa!  
 

Andréa Bar Bauly 
Cooperadora do Grupo Padre José de Anchieta 

 

 

XVI ASSEMBLEIA DA PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA 
PROVIDÊNCIA 

 
À família Guanelliana 
É bom estarmos aqui! (disse alguém já entristecido com a previsão 

da partida) Se pudéssemos fazer nossas tendas...   
Ah! se pudéssemos não prescindir da alegria da companhia dos 

amigos, dos momentos de oração e comunhão. Mas somos intimados a 
partir, ir à luta, descer do monte da Transfiguração do Senhor. 

Assim é em todas as assembleias da família Guanelliana.  

Da acolhida sempre calorosa, entre abraços e perguntas sobre 
detalhes da nossa vida e dos que não vieram, dos hospedeiros que se 

empenham em dar o melhor de si, aos momentos de partilha do pão e da 
palavra. Ainda fomos presenteados pelo lindo local escolhido, calmo, 

amplo e com a mata da Cantareira ao fundo! Fica difícil partir! E cada vez 
que participamos, e depois partimos, fica sempre a impressão de que precisaríamos ter mais 
tempo, para aproveitar mais, falar, ouvir, sorrir e aprender mais de Guanella, agradecer mais a 

Deus pelos irmãos que nos deu. E por falar em agradecer, somos muito gratos aos “paulistas de 
Guanella”. Que luta! Tocar em frente as atividades da vida, da igreja, as obras Guanelliana e 

ainda nos preparar toda a estrutura para a XVI Assembléia. 



 

Centelha da Caridade - Ano XII – Nº 47 – Setembro 2014                                                                                     Pg. 6                                                              

Muito obrigado! Vocês são da hora, ô meu!    

A XVI Assembléia Guanelliana nos mostrou a importância de reforçar os laços que nos 
unem em Guanella. Na palestra sobre a alegria do Evangelho, vimos a emoção da Irmã Maria 
Eni, ao falar do Papa da alegria e também, da alegria de Guanella em confiar na Providência 

Divina, que nunca lhe faltou.  
Das promessas de mais quatro guanellianos convictos da misericórdia de Deus, que nos 

emocionou e nos encheu de alegria por eles.  
Como não sentir saudade e já ter que controlar a ansiedade para o próximo encontro em 

Brasília? Sabendo do esforço e da dedicação de cada um dos irmãos, será ótimo com certeza! 

Até lá se Deus nos permitir.  
A todos um forte abraço, que Deus nos abençoe. 

Alberto Schier 
Grupo Padre José de Anchieta 

 

CONHECENDO O ESTATUTO 
 
 É muito comum, entre amigos, falarmos dos relacionamentos que temos no dia-a-dia e a 

percepção que aflora dessas conversas é de que dificuldades não faltam, pois  “lidar com 
pessoas” é muito difícil. Então como fazemos para que a convivência seja a melhor possível 
quando estamos atuando nos trabalhos profissionais, na Igreja, na escola, na família e em 

outros grupos? Considera-se importante para um bom relacionamento conhecer os objetivos as 
regras e os limites de atuação das pessoas. 

A participação em um grupo de espirantes e cooperadores guanellianos pode, 
eventualmente, evidenciar dificuldades. Como cristãos que querem viver a caridade com todos, 

temos que estar atentos ao nosso modo de proceder, de acolher as pessoas.  
O terceiro capítulo do Estatuto da ACG, em seu item 21, orienta para a vida prática da 

missão entre os membros dos grupos. Confira. 

 

“21. Entre os Cooperadores 

Também na Associação tenham a possibilidade de viver a nossa missão: 
- promovendo uma vida de grupo no qual sejam favorecidos o conhecimento, a estima 

recíproca, o apoio, o encorajamento, o diálogo sincero, o perdão, as informações 
recíprocas, a ajuda espiritual e formativa e a solidariedade; 

- participando ativamente da programação e da avaliação das atividades; 
- favorecendo encontros e iniciativas comuns com outros grupos; 

- tornando-nos disponíveis ao serviço da Associação, aceitando até encargos de 
responsabilidade.” (EACG) 

 
A redação 

   

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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HOMENAGENS PÓSTUMAS 
 
TRIBUTO A MARIA DE LOURDES CARVALHO (IN MEMORIAM) 

 
O CAMINHO TRAÇADO POR DEUS NÃO MUDA 

 

Maria de Lourdes Carvalho, nascida no dia 20 de 
dezembro de 1929, em Mimoso do Sul - ES, bairro de Santa 

Rosa, até os nove anos teve uma vida de conforto e feliz. O pai 
fazia a vontade dos filhos, pois dizia que não sabia se poderia 
agir assim até os filhos crescerem. Perdeu o pai em 1939, 

assassinado por defender uma pessoa. Após a morte do pai, 
mudou-se para Minas, onde nasceu a mãe dela e onde viveu até 

1959. Foi uma vida de sofrimento para todos da família, porque 
a mãe tinha que trabalhar para sustentar os seis filhos. Mas foi 
nessa época que começou a viver o catolicismo, pois as tias e a 

avó eram muito religiosas. 
Ela não queria se casar, queria ser freira, mas a mãe a 

convenceu dizendo que era mais seguro para ela por ser 
mulher. Aceitou o conselho da mãe, lembrando-se de como a 
mãe tinha sido feliz com o pai. Entretanto foram doze anos de 

sofrimento, foram vinte e duas mudanças de residêncisa: o pai 
não parava em emprego, era beberrão e mulherengo. Quando 

nasceu o quinto filho, Maria de Lourdes escreveu para o irmão 
pedindo-lhe que fosse buscá-la. Ele morava em Itaguaí. 
Em 26 de outubro de 1959, chegava em Itaguaí, cidade em que viveu quase 55 anos. No início 

a vida foi muito difícil. Em 1962 padre Lino Loreto Domenico Della Morte lhe ofereceu um 
emprego como merendeira em uma escola no canal, pertencente ao Patronato São José, 

mantida pelos Servos da Caridade. A família passou a morar nas dependências da escola e com 
muito trabalho e sacrifício conseguia manter os filhos. 

Em 1962 entrou para a Legião de Maria e para o Apostolado da Oração. Em 1962 iniciou 

seu trabalho legionário, que era feito em duplas ou em trio. Visitavam doentes em lares e 
hospitais, visitavam encarcerados, participavam da missa semanal na cadeia e da festa de Natal 

para presos. Rezava o terço em velórios, distribuía santinhos, revistas e jornais católicos. 
Participava ativamente da festa da São Francisco Xavier e trabalhou na expansão da Legião de 
Maria em Piranema, Mazomba, Chapero e Mangaratiba. 

Desde 1970 organizava excursões a Aparecida do Norte, duas vezes por ano. Foi ministra 
da eucaristia  por mais de 30 anos e levava mais de 100 crianças para a Missa todos os 

domingos. 
Esteve presente na primeira reunião do Grupo de Cooperadores Guanellianos “Amigos de 

Cristo de Itaguaí, tornou-se Cooperadores Guanelliana  em 15 de dezembro de 2001 e 
permaneceu no grupo até falecer em 15 de fevereiro de 2014. 
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