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Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 
 
Caríssimos cooperadores e aspirantes, 

 

Estamos vivendo o sexto mês de 2015 e, é claro, há muita festa junina que lem-

bra três santos. 

Santo Antonio nasceu em Lisboa, foi agostiniano, depois tornou-se franciscano, 

atuando em Portugal, Itália e França. Homem culto, notável orador. Na Itália e no Brasil, 

por exemplo, ele é venerado por ajudar a arranjar casamentos e encontrar coisas perdi-

das.  

São João Batista é apresentado pelos evangelistas como precursor do Messias, 

cujo dia do nascimento é também chamado de "Aurora da Salvação". São João Batista é um dos santos 

mais populares em todo o mundo cristão. A sua festa é muito alegre e até folclórica. Com muita música e 

danças, o ponto central é a fogueira que lembra o cumprimento, por parte de Isabel, da promessa feita a 

Maria, que acenderia uma fogueira quando o João nascesse. 

“São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro papa 

da Igreja. A ele Jesus disse: "Tu és Pedro e sobre esta pedra fundarei a minha Igreja". São Pedro é o pas-

tor do rebanho santo, é na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da 

comunhão na fé e na caridade.” 

Para nós guanellianos, a festa junina não é só pipoca, cachorro quente, pinhão, churrasco, quen-

tão, amendoim, pé-de-moleque, barraca de pesca, barraca do coelhinho e de tantas outras guloseimas e 

atrações; o mês de junho nos chama, também, a conhecer e imitar as virtudes desses homens que se 

tornaram santos porque entregaram suas vidas a Jesus Cristo. 
Paulo Sivieri 

Presidente do Conselho Nacional da ACG 

 

ROMARIA DOS COOPERADORES GUANELLIANOS EM SÃO PAULO 

 No dia 30 de maio, os grupos de Cooperadores e Aspirantes de São 
Paulo realizaram a Romaria ao Santuário Nossa Senhora do Bonsucesso. 
 Foram agraciados com a presença do Pe. Selso, Pe Adelmo, Irmão Tiago, 

Irmã Noeli, Irmã Ireny e seminaristas. 
A peregrinação teve início no Recanto e, com todos em oração, se-

guiu para o velório do cooperador Ademar Pereira, (falecido na véspera), 
e após as exéquias do mesmo, seguiu para o Santuário; ali houve Adora-
ção ao Santíssimo e em seguida celebração da missa presidida pelo Pe 

Adelmo e concelebrada pelo Pe Selso. Ao termino da missa foi feita uma 
breve apresentação sobre a história do santuário, visitação às salas de milagres e dependências. 

Para finalizar, todos caminharam até o salão de festas, (junto à Capela São Benedito), onde to-
dos se confraternizaram com membros da paróquia e o pároco Carlos. Foram momentos de mui-

ta alegria e descontração, depois de profunda oração. 
Iarilete dos Santos Velloso – Grupo Santo Antonio - SP 

mailto:coop.guanellianos@zipmail.com.br
mailto:silvia@sagazdigital.com.br
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COOPERADORES DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU FESTEJAM IRMÃ CLARA BOSATTA 

 
Festejamos e celebramos com alegria ontem como família 

Guanelliana, a nossa Bem-Aventurada Ir. Clara Bosatta, primeira 

flor de Santidade da família religiosa das Irmãs Filhas de Santa 

Maria da Providência, no jardim do Carisma Guanelliano... Pedimos 

a intercessão de Ir. Clara para que ela envie para toda nossa Con-

gregação muitas vocações sacerdotais e religiosas para continuar 

nossa missão de caridade no carisma de São Luís Guanella, nosso 

Santo fundador. 

 Irmã Clara Bosatta nasceu em Pianello Lário, às margens 

do Lago de Como, Itália, aos 27 de maio de 1858. Junto com sua 

irmã Marcelina, fez parte do primeiro grupo de jovens que assumi-

ram o carisma de São Luís Guanella, iniciando a Congregação das 

irmãs Filhas de Santa Maria da Providência. 

 Irmã Clara viveu intensamente e com fidelidade sua Consagração Religiosa e a missão Guanellia-

na.  Percorreu generosamente o caminho da perfeição cristã, com humildade, simplicidade e muito amor. 

Assumiu os sofrimentos que a vida lhe proporcionou, como meio de participar dos sofrimentos de Jesus 

Cristo. Tornou-se forte, confiando a sua existência ao Senhor como Pai Providente e Misericordioso.  

 Enriquecida por Deus com especiais carismas, ela tornou-se um dom precioso sendo "TODA PARA 

TODOS". Era amada e querida de maneira particular pelas meninas órfãs na casa onde trabalhava, as 

quais a consideravam "o Anjo da Casa". 

 Seu espaço de tempo nesta vida durou apenas 29 anos, mas foram suficientes para testemunhar a 

caridade entre os mais pobres e viver um amor apaixonado por Jesus Cristo. 

 

Aos 20 de abril de 1887 depois de um longo período de do-

ença, ela deixou este mundo e foi para a casa do Pai. Em 

seus últimos momentos de vida, dizia: "Verei o meu Se-

nhor". 

 As pessoas ao anunciarem a sua morte diziam que 

uma santinha havia morrido, com isso iniciou-se uma devo-

ção. Muitos iam até o seu túmulo para pedir bênçãos e gra-

ças. 

 O Papa João Paulo II, no dia 21 de abril de 1991, pro-

clamou ao mundo que Irmã Clara é "Bem-Aventurada", uma 

pessoa que viveu profundamente os valores evangélicos, 

respondendo com fidelidade ao chamado e ao Projeto de 

Deus nesta terra. 

 Irmã Clara tinha um grande Amor à Eucaristia. Ela 

passava muitas horas da noite e muitas vezes a noite toda em oração diante do Santíssimo Sacramento, 

no qual buscava forças para fazer o bem e ajudar os mais necessitados. 

 “O Sacrário é o nosso Paraíso na terra”, dizia a Bem-aventurada Ir. Clara... No silêncio contem-

plemos e saborearemos o esplendor e a beleza da presença de Cristo e deixemo-nos formar à imagem do 

seu Coração Eucarístico. 

 Para dar amor aos irmãos, é necessário hauri-lo na fonte da caridade divina, graças a um contato 

constante com Cristo na oração. Com Deus não há bem que não seja um bem para todos...Com Deus to-

do o bem se realiza...” 

 Sua vida foi marcada pelo AMOR a DEUS e ao PRÓXIMO, sobretudo àqueles que “não tinham nin-

guém”, os mais pobres e abandonados, com especial atenção para com os idosos e pessoas com deficiên-

cia. O que caracterizou a CARIDADE de Ir. Clara foi uma profunda EXPERIÊNCIA DO AMOR MISERICOR-

DIOSO E PROVIDENTE DO PAI. 

 Os Santos são páginas vivas do Evangelho de Jesus, que se encarna de novo em cada época; são 

testemunhas críveis que sabem unir o anúncio da Palavra à concretude dos fatos. A raiz de sua Santidade 

está na consciência de serem conhecidos e amados por Deus, no íntimo mais profundo do ser, e em dei-

xar‐ se  dilatar o coração e a mente pela graça do espírito que transparece da paixão dos  ideais que mo-

vem seus passos. 

 Divulguemos a devoção à Bem-Aventurada Ir. Clara e peçamos suas Graças e intercessão. 

 
Ir. Lúcia Joner, FSMP 

 

 



 

Centelha da Caridade - Ano XIII – Nº 50 – Junho 2015                                                                              Pg. 3  

PEREGRINAÇÃO DAS RELÍQUIAS DE SÃO LUÍS GUANELLA 

 

Um dos eventos do ano do Centenário da morte de São Luís Guanella será a peregrinação das relí-

quias do nosso Santo Fundador. O Padre Ciro, em consonância com as FSMP, selecionou algumas relíquias 

significativas de padre Guanella, que percorrerão o solo brasileiro, onde há guanellianos. 

Foi preparado e disponibilizado para todas as casas e paróquias guanellianas, um Tríduo que tem 

como conteúdo: 1º dia: A vida de padre Guanella; 2º dia: a espiritualidade e a santidade de padre Luís; 

3º dia: A missão hoje. 

As comunidades guanellianas poderão, com muita criatividade, aproveitar a oportunidade para di-

vulgar o carisma da caridade, mostrando as “peripécias de São Luís Guanella” em sua vivência de amor a 

todos. 
 

Explicações sobre as Relíquias (*Todas são autênticas.)  
As relíquias são instrumentos muito válidos para apresentar a vida, 

a espiritualidade e o carisma guanellianos (a missão). 

1. A relíquia “ex‐ossibus”, dos ossos do Fundador, foi retirada do 

corpo de São Luís Guanella; 

2. Relíquia “ex‐capsa lígnea”: um pedacinho de madeira do caixão 

onde foi deposto o corpo de São Luís Guanella até o ano de 1964, 

que foi o ano da sua Beatificação. 

3. O livro de orações: “Jornal para uma alma amante de Jesus sa-

cramentado e crucificado” usado por São Luís Guanella, edição de 

1911: o seu incansável rezar; 

4. O lencinho, com autenticado, com o qual enxugaram o suor de 

São Luís Guanella no leito de morte: o seu sofrer; 

5. O chapéu de três pontas (tricorno): sua vocação sacerdo-

tal, com certificação do Padre Sperandio Filisetti; 

6. Os sapatos: é um símbolo do incansável peregrinar para socorrer os pobres “carisma da caridade”, 

e o nosso compromisso de “seguir os passos d’Ele”, com certificação de autenticidade do Padre Leo-

nardo Mazzucchi, segundo sucessor de São Luís Guanella; 

7. O livrinho “Vamos ao Pai”, escrito por São Luís Guanella, edição de 1927: Deus é Pai: sua espiritua-

lidade. 

8. O livrinho “No mês das flores”, escrito por São Luís Guanella, edição de 1926: “era a devoção que 

o Fundador tinha para a Virgem Maria, Mãe da Divina Providência. 

9. Fotocópia de uma carta escrita por São Luís Guanella pela cidade de Milão, datada em 14 de feve-

reiro de 1901, em que manifesta a sua confiança na Divina Providência. 
 

 

Roteiro das Relíquias em solo brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Redação 

DATA LOCALIDADE DATA LOCALIDADE

11, 12 e 13 de julho Itapipoca 9 de agosto Viagem para Piraquara

14 de julho Amontada 10 de agosto Piraquara e Curitiba

15 e 16 de julho Missão Velha 11 de agosto Viagem para Porto Alegre

17 de julho Cedro 12,13,14 e 15 de agosto Porto Alegre

18 e 19 de julho Salgueiro 16 de agosto Viagem para Canela

20 de julho Verdejantes 17 e 18 de agosto Canela

21 de julho Viagem para Brasília 18 e 19 de agosto Capão da Canoa

22, 23 e 24 de julho Brasília 20 e 21 de agosto Esteio

25 de julho Viagem para Canarana 22 de agosto Viagem para Santa Maria

26 de julho Canarana 23,24,25 e 26 de agosto Santa Maria

27,28 e 29 de julho Água Boa e Cocalinho 27 de agosto Viagem para Carazinho

30 de julho Viagem para Itaguaí 28 e 29 de agosto Carazinho

31 de julho Itaguaí 30 de agosto Viagem para Planalto

1 de agosto Viagem para Anchieta 31 de agosto e 1 de setembro Planalto

2,3 e 4 de agosto Anchieta 2 de setembro (cedinho) Viagem para S. Terezinha de Itaipu

5 de agosto Viagem para São Paulo 3 e 4 de setembro S. Terezinha de Itaipu

6,7, e 8 de agosto São Paulo
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NO MATRIMÔNIO, O AMOR É FIEL E FECUNDO 
 

“Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só car-

ne.” (Gênesis 2,24) 

 

 “O matrimônio é este seguir o outro no amor 

e, desta forma, tornar-se uma única existên-
cia, uma só carne, e por isso, inseparáveis; 
uma nova existência que nasce desta comu-

nhão de amor, que une e cria um futuro”. (Pa-
pa Bento XVI) 
 Duas pessoas que se amam e deixam sua vida 

de filhos para se tornarem esposos devem ter 
a consciência de que  a vida a dois é diferente 

da vida de solteiro. Quem demora 
a compreender isto, demora a fa-
zer os ajustes necessários e en-

frenta problemas que poderiam 
ser facilmente evitados. O casa-
mento implica em partilhar a vida 

com a pessoa amada, em aceitar a 
outra pessoa como é, com suas 
diferenças. Quanto antes se 

aprende a partilhar as dificulda-
des, o dia a dia, os projetos, mais 
rapidamente se encontra a felici-

dade na vida conjugal, que de-
pende da abertura a essa realida-
de. Mais ainda, deve fazer parte 

do projeto o esforço para que a 
felicidade seja uma realidade ple-
na na vida da pessoa amada. Isso tem implica-

ções? Sim, implica em renúncia, em abrir mão, 
em ceder. Mas isso não anula a pessoa como 
indivíduo, cada um soma suas qualidades e 

seus bens às qualidades e bens da pessoa 
amada, e serão “uma só carne”, uma só exis-
tência formada por duas pessoas que se amam 

e se respeitam. “Casar é abraçar a missão de 
fazer o outro feliz”. O amor real tem essa ca-
racterística de que poucas pessoas se dão con-

ta: à medida que cuidamos em fazer o próximo 
feliz, nós é que somos recompensados. Quan-

do estou empenhado em tornar feliz a vida da 

pessoa amada, esse amor semeado é colhido 
também por mim. 
Se você não viver para fazer seu marido ou 

sua esposa feliz, você nunca saberá o que é 
felicidade. Isso porque parte do projeto matri-
monial previsto por Deus para você não está 

sendo considerado nem buscado e, consequen-
temente, não está sendo realizado. Deus quer 

casais e famílias felizes e 
por isso incumbiu-nos de 
cuidar da felicidade uns 

dos outros. Veja como 
Paulo explica isso: “O 
homem que não é casa-

do preocupa-se com as 
coisas do Senhor, em 
como agradar ao Se-

nhor. Mas o homem ca-
sado preocupa-se com 
as coisas deste mundo, 

em como agradar sua 
mulher […] Tanto a mu-
lher não casada como a 

virgem preocupam-se 
com as coisas do Se-

nhor, para serem santas no corpo e no espíri-

to. Mas a casada preocupa-se com as coisas 
deste mundo, em como agradar seu marido. 
Estou dizendo isso para o próprio bem de vo-

cês […]”. (1Corintios 7.32-35) 
“O amor entre um homem e uma mulher, no 
matrimônio, é um amor ao mesmo tempo fiel e 

fecundo. É um amor santo, e representa sa-
cramentalmente a união de amor entre Cristo 
e a Igreja.” (Papa João Paulo II)                                                                                                

 
Fonte: Folheto Família, Fé e Vida 

 

 

A HISTÓRIA DE UM AMOR SEM MEDIDA 

   

Foi editado o livro sobre a vida da irmã Clara Bosatta. A autora, irmã 
Elda Soscia, estudiosa da vida dessa irmã guanelliana diz que “O meu único 
desejo é de contribuir ao conhecimento da Bem-Aventurada irmã Clara, filha 

“primogênita” de São Luís Guanella”. 
A irmã Neuza Maria Giordani, superiora provincial das FSMP, no Brasil, 

faz à irmã Elda um agradecimento que é nosso, presente na Apresentação do 
livro: “Agradeço de coração à irmã Elda por ter escrito este livro que será 
muito importante para conhecer mais a irmã Clara e seguir o exemplo dela, 

que se rendeu ao amor de Cristo e se colocou totalmente a serviço dos ir-
mãos e irmãs. 

A redação 
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CONHECENDO O ESTATUTO 
  

 

O Cooperador Guanelliano em seu estilo é uma pessoa que tem 
sintonia com Deus e com os irmãos. Atende ao convite de Jesus para 

rezar com Ele e através dessa intimidade com Deus direciona amor aos 
pobres, buscando cumprir o mandamento de Jesus “Amar a Deus e ao 

próximo”. Os itens abaixo estão no segundo capítulo do estatuto da 
ACG, que trata do estilo guanelliano. 

 

9. Oração 
No seu testamento espiritual nos deixou o convite de “rezar e sofrer”. 

Com seu exemplo nos ensina a dirigirmo-nos a Deus Pai com afeto de 
filhos, a experimentarmos a sua ternura, a vivermos serenos confiando 
na sua Providência e a oferecer a Ele as dificuldades da vida. 

Na Eucaristia nos apresenta o sol que aquece cada coração e o plenifica de amor para com Deus 
e para com os pobres. 

 
10. Amor para com os pobres 
Dom Guanella conseguiu do Coração de Cristo uma extraordinária sensibilidade para ver, enten-

der e socorrer o homem necessitado e divisar nele o rosto de Cristo. 
Fez sua a causa dos pobres, os mais abandonados foram os mais prediletos cuidando deles com 

um coração de pai, vivendo o sentido da partilha de um irmão e a disponibilidade de um amigo, 
até o ponto de dar toda a sua vida. 

A redação 

 

CEM ANOS DO NASCIMENTO PARA O CÉU DE SÃO LUÍS GUANELLA 
 “Celebramos nesse ano o centenário da morte do nosso Santo Fundador 

e diversas iniciativas estão sendo organizadas nas casas e paróquias guanellia-

nas espalhadas pelo mundo.  

Todos os anos, no dia 24 de outubro celebramos a festa litúrgica de São 

Luis Guanella. Precisamente essa foi a data, na qual há cem anos, São Luis Gua-

nella fechou os olhos para esse mundo, para reabri-los no paraíso, paraíso esse 

que tanto desejou. Naqueles últimos dias de vida, preso ao leito pela sua doen-

ça, segundo o testemunho de muitas pessoas, exclamava com fé e comoção, “paraíso, paraíso, paraí-

so...”.  

Esse foi sem dúvida o coroamento de um testemunho cristão heróico e que permanece para toda a 

Igreja como um farol luminoso qual modelo a ser seguido. Olhando para ele, temos a visão de um homem 

totalmente apaixonado por Deus e movido por uma autêntica compaixão evangélica para com os irmãos, 

especialmente os mais provados no corpo e no espírito. Foi um cristão, discípulo de Jesus que amou de 

verdade e levou a sério o mandamento do amor qual via por excelência que conduz ao Reino de Deus. 

Nas palavras e na vida honrou o ensinamento do Apóstolo Paulo, segundo o qual “ainda que eu falasse as 

línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o címbalo 

que retine (...) não sou nada” (1 Cor 13).  

Seu testemunho cristão se revestiu de modo especial da caridade do Coração de Jesus Bom Pastor. 

Se existir uma característica que distinga a atividade pastoral de São Luis Guanella é a sua atenção para 

com os pobres, fracos e sofredores. Era como o Bom Pastor de que fala Isaías referindo-se ao Bom Deus: 

“Como o Pastor ele apascenta o seu rebanho, com o braço reúne os cordeiros, carrega-os no regaço, con-

duz carinhosamente as ovelhas que amamentam” (Is 40,11). Tinha uma atenção especial para com aque-

la porção do rebanho de Deus mais necessitado, os pequenos, os deficientes, os doentes, os idosos inváli-

dos. Na sua atividade pastoral sempre considerou de grande importância essa predileção para com os 

pobres porque neles via efetivamente a imagem de Cristo (cf. Mt 25). “ 
Pe.Tiago Boufleur - Fonte: Effatá! Junho/2015 
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