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

 

Estamos às portas de mais uma Semana Santa e a Igreja nos chama para cele-

brar, meditar e viver os mistérios pascais, os acontecimentos que marcaram para sem-

pre o mundo em que vivemos. Para uma participação efetiva se faz necessário estar nas 

celebrações da Quinta-feira - Ceia do Senhor, da Sexta-feira – Adoração da Cruz e do 

Sábado – Vigília Pascal.  

Com a vida agitada que levamos é muito comum aproveitarmos o feriado da se-

mana santa para viajar e, muitos nem vão à Igreja, não aproveitam a oportunidade de 

fazerem a experiência de, em comunidade, meditar a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, renovando 

em si o vigor que vem dessas celebrações, abrindo os braços para Jesus, acolhendo a vida que se renova 

em nós pela força do Cristo ressuscitado. 

Sugerimos que durante a nossa participação no tríduo pascal, além do que a paróquia nos oferece, 

meditemos as reflexões de São Luís Guanella: O cálice da paixão, pg. 123; Deus-homem agonizante, pg. 

126 e Ressurreição, pg. 128, do livro Cooperador e Oração. 

Feliz Páscoa!           Paulo Sivieri 

Presidente do Conselho Nacional da ACG 

 

GRUPO DIVINO MESTRE - ITAPIPOCA ATIVIDADES E EVENTOS 

O ano de 2015 para o Grupo Divino Mestre ficou marcado 

por vários acontecimentos importantes: as reuniões mensais, o 

retiro ministrado pela Irmã Elda, no mês de agosto, momento mui-

to rico de espiritualidade e aprendizado; a visita das Relíquias de 

São Luís Guanella, passando aqui com a celebração da Santa missa 

pelos padres da Congregação Servos da Caridade Adelmo, Carlos e 

Pe. Marques, pároco da Catedral Nossa Senhora das Mercês de Ita-

pipoca. 

No dia 12/12 tivemos a celebração da Santa missa pelo Pe. 

Régio, vigário paroquial com a Promessa de sete participantes do 

grupo, que já contava com três cooperadores, que renovaram sua 

promessa nesse dia. O grupo Divino Mestre conta, agora, com dez 

cooperadoras e sente-se mais forte para a caminhada guanelliana junto à comunidade que esteve presen-

te, em grande número, na capela São Vicente.  

Presentes o presidente da Província, Sr. Teixeira; irmã Vilma, orientadora espiritual do grupo; ir-

mãs Lúcia e Zélia; aspirantes do grupo Cristiana, Célia, Eunice, Carmelita, Eliane, Gorete, Silvia; as coo-

peradoras Marylande, Olga, Suely, Margarida, Socorro, Diana, Aureliana, Aurinete, Evaneuma, Adália. Em 

seguida houve uma confraternização com um jantar na casa Divino Mestre com as Irmãs e familiares con-

vidados.  

Dia 13/12, o grupo esteve reunido no Centro das Pastorais, às 15:00h, com Irmã Vilma, Irmã Zélia 

e o Sr. Teixeira para deliberar os assuntos: organização do grupo com eleição de um novo presidente para 
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integrar a diretoria, contatar os membros faltosos às reuniões, contribuição mensal para envio à Província 

e reorganização da lista de participantes.  

Dia 21/12 com um total de quinze pessoas e a Irmã Zélia, realizamos reunião para eleição do pre-

sidente, discutimos o calendário dia, hora e pessoa responsável pela oração e com confraternização de 

Natal finalizamos o ano.  

Iniciamos o ano de 2016 com reunião do dia 01/02, com entrega do calendário de atividades, to-

das as informações relacionadas ao grupo e nos despedimos da Irmã Vilma que estava nos deixando, 

agradecendo pelo pequeno espaço de tempo - um ano e pouco - que passou conosco que foi de grande 

aproveitamento.  
Marylande Alves de Mendonça – Grupo Divivo Mestre - Itapipoca - CE 

 

AMONTADA - CE 

Em 2015 a peregrinação das Relíquias de São Luís Guanel-

la, passou por Amontada – CE, envolvendo os Guanellianos de lá. 

Juntamente com as irmãs Marina, Lúcia, Fátima e Cleide, estive-

ram o padre Adelmo Maldaner, dos Servos da Caridade, os padre 

da paróquia, que animaram a comunidade nas atividades e cele-

brações em vista do Centenário da morte de São Luís Guanella. 

Com certeza a comunidade guanelliana ficou ainda mais fortaleci-

da para os trabalhos pastorais e sociais necessários àquela cida-

de.  
 

A redação 

 

COOPERADORES GUANELLIANOS EM MICHIGAN - EUA 

Michigan: Cooperadores escolhem a liderança  

 

O grupo de Guanellianos Cooperadores, em Michigan, criou uma equipe executiva para conduzi-lo 

e focar os objetivos para 2016. A primeira reunião formal desses cooperadores ocorreu em 3 de dezembro 

de 2015, no centro St. Louis, com padre José Rinaldo, delegado do grupo. O delegado é um membro dos 

Servos da Caridade, que serve de animador espiritual do grupo e está comprometido com a formação dos 

indivíduos que compõem o grupo. Eram 35 pessoas presentes à primeira reunião. Padre José iniciou-a 

com uma oração e apresentou o contexto histórico da Associação Cooperadores Guanellianos, conhecida 

como o terceiro ramo da Família Guanelliana. Em seguida à apresentação de padre José, foram eleitos os 

líderes do grupo: presidente – Kenneth Klovski, vice-presidente – Sharon Papa; secretário – Mark Martel, 

tesoureiro – Richard Hollo e administrador - Donald McDevitt. A liderança decidiu que a reunião acontece-

rá na segunda quinta-feira do mês e seus primeiros objetivos são fortalecer sua formação espiritual eco-

nhecer a vida de São Luís Guanella.  
A redação 

 

CASA DE ACOLHIDA E DISCERNIMENTO VOCACIONAL 

 

No dia 04 de março, às 20h00, 

aconteceu a celebração Eucarística que 

marca a abertura das atividades formati-

vas no seminário de discernimento e 

aspirantado dos Servos da Caridade. A 

casa de formação fica localizada junto ao 

Recanto Nossa Senhora de Lourdes, na 

cidade de São Paulo- SP. 

Neste ano a Casa de Acolhida e Discernimento conta com seis forman-

dos, vindos de vários lugares do país, sendo dois paranaenses, um cearense, 

dois pernambucanos, um paulistano e um piauiense, com idades entre 17 e 27 anos. Os respectivos jo-

vens são: Pablo Henrique, Gabriel, Ermeson, Eduardo, Francisco Erivan e Paulo Robério. 

A celebração em questão contou com a presença de alguns cooperadores guanellianos, que lhes 

deram um livro – Oração das Horas -, a comunidade religiosa do Recanto, e ainda a presença do superior 

provincial da congregação, padre Mauro Vogt. O momento do acolhimento oficial foi na ação de graças, 

quando o formador padre Elisandro entregou um mimo a cada um dos rapazes e lhes deu as boas-vindas. 

 
Pablo Henrique - Seminarista
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FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊNCIA NA AMAZÔNIA 
 

As irmãs Filhas de Santa Maria da Província Nossa Senhora Aparecida acolheram o convite do bispo 

de São Gabriel da Cachoeira, na Amazônia, para ir trabalhar em sua diocese. A tenda da caridade será 

alargada com a abertura de uma comunidade. As irmãs escolhidas para essa missão são: Elda Soscia, 

Helena Martini, Auriana Rocha e Antonia Santos Rodrigues, 

que participaram de um curso de cultura indígena e, em 

março, foram para CUCUÍ, que é uma zona de missão a 

que só se chega de barco percorrendo por muitas horas o 

rio da região. 

Desde já rezemos para que as irmãs possam fazer 

um bom trabalho por lá, levando o carisma de Dom de 

Guanella ao povo da região. 
A redação 

 

SER MAIS PARA FAZER MAIS 
 

 Para uma caminhada significativa e promissora temos que ter propósitos e objeti-

vos claros. A avaliação das atividades e a programação do novo ano nos possibilitam, 

com maior clareza, a melhor metodologia de atuação e as novas frentes para melhor 

atender ao carisma de São Luís Guanella. 

 Para cada membro da Família Guanelliana, o elemento mais importante de sua 

caminhada é SER mais.  A renovação e crescimento espiritual devem ser a meta primei-

ra.  Só poderá exercer significativamente seu compromisso guanelliano, com os “benja-

mins da caridade”, através de uma larga bagagem espiritual, isto é,entrar em sintonia 

com Deus para percebê-Lo na sua criatura necessitada. 

 Neste ano da misericórdia e na percepção de Deus no mais carente, são ótimas as 

oportunidades para que cada guanelliano reflita e invista mais em sua caminhada espiritual. 

 O fazer guanelliano, mesmo que venha em segundo plano, não quer dizer que seja menos impor-

tante, porém para fazer o bem e ser a diferença para os mais necessitados é necessário o elemento espi-

ritual como mola propulsora da ação caritativa. 

 Todo o cooperador está permanentemente à disposição para colaborar e participar ativamente nas 

comunidades guanellianas. Além de colocar-se à disposição nas casas guanellianas, através de sua criati-

vidade, o cooperador deverá engajar-se em algumas frentes, conforme as necessidades e peculiaridades 

de sua região, com o intuito de promover, ainda mais, esta maravilhosa obra guanelliana. 

O ano de 2016 não poderá ser como os outros já vividos, temos que ser mais e fazer mais, pois Deus es-

pera uma resposta do compromisso que assumimos. Se o mundo é indiferente aos mais sofredores, seja-

mos diferentes para fazer a diferença para o mundo e para os excluídos, embasados no Evangelho.  
 

Gilberto Antônio Benetti, 
Cooperador do Grupo Providência – Santa Maria – RS 

 

PROVINCIAL DOS SERVOS CARIDADE COM COOPERADORES EM SÃO PAULO 
 

Era o dia seis de março. Dezenove horas e os Cooperadores de São Paulo en-

contravam-se na igreja de Santa Cruz. Domingo, à noite?! 

É que tinham um encontro bastante significativo: padre Mauro Vogt, provinci-

al dos Servos da Caridade queria conversar com os cooperadores.  

Estiveram presentes membros dos grupos Caridade e Vida, Expressão Solidá-

ria, Fé Coragem e Ideal, Guanella em ação, Mario Tarani, além dos membros do 

Conselho Nossa Senhora da Providência: Luciana, Régis e Roberta. E o pároco, padre 

Odacir. 

Após uma oração, padre Mauro motivou os grupos para a caminhada deste ano, particularmente para a 

participação de todos os membros, aspirantes e cooperadores, do Encontro da Família Guanelliana a acontecer 

em novembro. Frisou a importância dessa participação, pois além da formação, a partilha e o testemunho dos 

membros da Família Guanelliana são molas propulsoras para nossa caminhada. 

A seguir, pediu que as pessoas colocassem o que quisessem, já que estávamos em família. Luciana fa-

lou da riqueza do subsídio deste ano, cuja temática está relacionada ao Ano da Misericórdia. Outras pessoas 

falaram das dificuldades em participar mais efetivamente da formação e das atividades guanellianas, no que 

foram incentivadas para não desistirem , para continuarem a caminhada apesar dos obstáculos. 

Foi um momento breve, mas bastante rico e foi concluído com a bênção dos dois sacerdotes. Uma noite 

realmente abençoada! 
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Irene Neves Sivieri, Cooperadora do Grupo Mário Tarani – SP 

ANO DA MISERICÓRDIA E A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2016 

TEMAS QUE SUSCITAM DESAFIOS 
 

Todos os cristãos convictos não ignoram o dinamismo e a fidelidade da Igreja Cató-

lica Apostólica Romana ao longo de sua história. Este dinamismo atravessou o tempo e 

venceu os séculos preservando a fidelidade, sem macular os valores e princípios cristãos 

desta Igreja. Hoje vivenciamos uma época dita moderna, onde alguns valores fundamen-

tais na vida do homem e da própria sociedade, foram invertidos e até banalizados. Outros, 

até foram empurrados para a vala comum da indiferença ou do esquecimento. 

Mas, diante de tudo isso, a Igreja caminha construindo a sua história e buscando 

em meio ao aviltamento da modernidade, manter incólume o seu dinamismo. O nosso Pon-

tífice, o Papa Francisco, com o seu perfil dinâmico e humilde, é o grande protagonista des-

ta nova história da Igreja e o grande testemunho vivo de nossa afirmação. Declarar o ano 

de 2016, como o ano jubilar da misericórdia foi uma decisão plasmada na mente iluminada de um fiel 

servo de Deus, o qual desde já, merece ser considerado o paladino da Fé. As razões do Papa podem ser 

compreendidas, de forma clara, por suas atitudes e gestos. O Papa Francisco está tirando a Igreja de den-

tro de si mesma, está concitando todos os cristãos para um novo despertar e sair. Ele abriu a Porta Santa 

da Esperança e convidou a todos nós para sairmos em missão. Ele nos apontou os caminhos e os horizon-

tes a atingir e, está nos pedindo para falar de Deus levando Cristo para uma grande maioria que ainda 

não o conhece nos quatro cantos da terra. Eis aí o 

grande desafio desta missão cristã que é, ao mesmo 

tempo guanelliana. Como guanellianos e ganellianas 

integrantes de uma grande família, não devemos 

ficar indiferentes ao chamado do Papa Francisco e ao 

cumprimento desta excepcional missão e deste 

grande desafio.  
Na perspectiva das ações e decisões do Papa 

Francisco, o nosso Pai fundador São Luis Guanella, 

em toda a sua vida, agiu de forma semelhante: co-

mo sacerdote deu inúmeros testemunhos de humil-

dade, tolerância e fé, fundamentos importantes da 

sua vocação. O padre Guanella jamais perdeu o foco 

do seu grande projeto,consolidar na prática a obra guanelliana. E para tornar-se digno desta graça, em 

toda a sua vida, praticou atitudes e ações de humildade e misericórdia. Até para com aqueles que o trata-

vam como louco, seus coirmãos dentro da própria Igreja. No coração de Guanella não havia lugar para 

rancor, o seu coração foi sempre uma fonte inesgotável de amor e caridade para com os necessitados e 

os excluídos ( os últimos da sociedade); a espiritualidade de padre Guanella transformou-o em um ho-

mem que praticava a misericórdia. Sua Fé era inquebrantável. 

Neste sentido, diante de exemplos tão concretos, testemunhos tão reais, 

há de se perguntar: de que forma nós cristãos guanellianos estamos pensando 

viver este ano da Misericórdia? Como estamos refletindo sobre o tema da Cam-

panha da Fraternidade 2016? Pessoalmente, já temos uma ideia formada para 

levar ao nosso grupo, em forma de proposta, como desenvolver um projeto 

voltado para os grandes temas deste ano? São perguntas que nos impõem uma 

profunda reflexão e que não podem ficar sem respostas. Afinal, penso que es-

tamos vivendo um tempo novo na vida da nossa Igreja. Vivemos um comodis-

mo onde tudo parece impossível e nada fazemos. Afinal, temos uma fé que pro-

pagamos e pouco dela damos testemunho. Precisamos fortalecer esta fé e, este 

fortalecimento deve ser testemunhado com atitudes e ações que seja agradá-

veis a Jesus Cristo, o Senhor de nossa vida. E a forma concreta de dar este tes-

temunho é construir um projeto pessoal (se não for possível no grupo), mas o 

ideal seria no grupo. O que não podemos é deixar que este ano jubilar da mise-

ricórdia, este tema instigante da campanha da fraternidade, cujo contexto de 

ações são similares, passem em branco na nossa vida neste ano de 2016. Até porque o nosso indiferen-

tismo será irrefutavelmente cobrado amanhã. E aí, diante de Deus, qual será a nossa desculpa? Finalizo 

conclamando a todos: vamos dar-nos as mãos e sair juntos para o cumprimento desta magnífica missão 

cristã? Afinal os temas nos suscitam grandes desafios! 
  Francisco das Chagas Teixeira, 

Cooperador do Grupo Aurélio Bacciarini e 
Presidente da Província Nossa Senhora da Providência. 
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PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA - ABERTURA DO ANO 
 

No dia 13 de fevereiro tivemos, na Paróquia Santa Cruz, a Abertura das Atividades dos Cooperado-

res Guanellianos de São Paulo. Estiveram presentes cerca de 40 cooperadores e aspirantes, de todos os 

grupos. Primeiramente, todos participaram da Missa das 17:00 hs., com os demais paroquianos. Após, o 

Padre Odacir, brilhantemente, discorreu sobre a Campanha da Fraternidade deste ano, relacionando-a 

com o Ano Jubilar da Misericórdia. Depois foi feita a motivação 

para todos participarem do Encontro Nacional da Família Gua-

nelliana, momento significativo de formação, oração e união de 

toda a família, que ocorrerá em novembro, e foram dados os 

avisos sobre o Megaevento e os demais momentos do nosso 

calendário anual. Encerramos este encontro com a Confraterni-

zação no Salão Paroquial. 

 Que São Luís Guanella nos abençoe em nossa missão ao 

longo deste ano e que, como nos pede o Papa Francisco, pos-

samos ser cada vez mais misericordiosos para com os nossos 

irmãos. 
Régis Fernando Azevedo da Silva, 

 Cooperador do grupo Expressão Solidária e  
membro do Conselho da Província Nossa Senhora da Providência 

 

RELATOS DE UM ROMEIRO – Parte I I 

  

 Romeiro, segundo a etimologia, significa peregrino que vai a Roma, que é o centro reli-

gioso desde a antiguidade. Pois bem, eu me senti como um verdadeiro romeiro, um guanelliano peregrino 

na capital mundial do catolicismo. 

 Escrevi, na parte I, sobre o privilégio que experimentei ao participar da Assembleia In-

ternacional da Associação Guanellianos Cooperadores e do Encerramento do Centenário de São Guanella, 

juntamente com padres, irmãs e irmãos e Cooperadores. 

 Nesta parte II faço uma descrição sobre o dia da Divina Providência, comemorado em 

todas as comunidades guanellianas no dia 12 de novembro de cada ano. 

 Nesse dia, no ano passado, o entusiasmo era indisfarçável entre todos desde a primeira 

hora da manhã. Às seis, missa, seguida do desjejum. Só o que se falava era do grande encontro que se 

realizaria em poucas horas na Sala Paulo VI, um auditório moderno 

e confortável dentro da Cidade do Vaticano, com capacidade de seis 

mil pessoas. “Não esqueça do passaporte”, dizia um. “E você não 

pode esquecer do lenço” – respondia o outro. O lenço amarelo que 

recebemos na véspera funcionaria como que uma senha de acesso 

ao encontro. 

 

 Às oito em ponto a caravana partiu do Istituto 

Matteo Torriani – Opera Don Guanella, em que estávamos hospe-

dados, em direção ao Vaticano. Fizemos o percurso em dois ônibus 

fretados, em menos de uma hora. 

 

A CIDADE QUE NOSSOS OLHOS NÃO VEEM 

 

 Largas avenidas, lojas, artérias e estacionamentos formam o subsolo da Cidade do Vati-

cano. É de impressionar como a engenharia consegue acomodar esta estrutura toda ao lado de linhas de 

metrôs modernos e surpreendentemente silenciosos, com um 

avançado sistema de deslocamento por escadas rolantes e estei-

ras horizontais, nas quais você consegue se deslocar por cente-

nas de metros sem dar um passo sequer. Calefação espetacular. 

 

 Quem vê postais do Vaticano ou que caminha 

ao sol na Praça de São Pedro não imagina que, trinta metros 

abaixo, existem galerias e corredores em formatos gigantescos 

ostentam porcelanatos em grandes tamanhos, invariavelmente 

em pedras nobres, mármores ou talvez granitos com figuras em 

alto relevo que criam texturas charmosas. Bancadas coletivas e 

flutuantes atendem a uma tendência moderna para favorecer a limpeza e aromatização. 

 

 

 

 

Lenço, identificação obrigatória 
para ter acesso ao encontro 

 

 

 

 

 
 

 

 
Nos labirintos do subsolo, Padre Alcides 

e Padre Renato com duas freiras da Espanha 
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 Percorrendo os corredores e seguindo as informações – sempre em três idiomas – che-

gamos nos átrios da Sala Paulo VI, com suas grandes portas em madeiras nobres. 

 

A SALA QUE É UM COMPLEXO ARQUITETÔNICO 

 

 A Sala Paulo VI na verdade é mais do que uma sala: é um grande e belíssimo conjunto 

com auditório, com suas janelas ovais em vidro, no qual são realizados os encontros de delegações rece-

bidas pelas autoridades do Vaticano e as Audiências Gerais nas quartas-feiras. 

 Também chamado de “auleta”, o edifício foi inaugurado em 1971 e tem capacidade para 

6.300 lugares mas pode receber doze mil pessoas. Construído em concreto armado, este projeto assinado 

pelo arquiteto italiano Pierluigi Nervi, a Sala Paulo Vi tem uma peculiaridade: a construção está localizada 

parcialmente na Cidade do Vaticano e uma parte maior está no território de Roma. De se notar que a 

acústica é excelente, e de qualquer ponto interno é possível ver, sem obstáculos físicos, o trono papal. 

 O palco guarnece uma imponente escultura em bronze representando a Ressurreição, 

numa clara referência cultural com traços que variam entre tradição e modernidade. 

 Tratando-se de uma das obras mais importantes da arquitetura contemporânea por su-

as soluções alternativas, o complexo possui várias salas contíguas, menores, que sediam sínodos ou aco-

lhem comitês menores. O conjunto arquitetônico utiliza energia limpa captada em gigantescas placas so-

lares. Tenho por hábito ler e entender sobre fatos e ambientes antes mesmo de conhecer o local a ser 

visitado. Assim, pude ler que foram investidos pesados recursos em projetos de energia solar para o 

aquecimento de água. Inclusive a Cidade do Vaticano é o primeiro Estado da Europa a apresentar objeti-

vos claros que preveem que em 2020 se obtenha de fontes renováveis pelo menos 20% da energia con-

sumida. 

 Entramos quando ainda faltavam duas horas para a tão esperada audiência com o Santo 

Padre. Circulamos até encontrarmos um lugar, e enquanto conversávamos com outros romeiros, encon-

trei um grupo de senhoras acomodadas próximas ao palco; disseram ter chegado às 23h do dia anterior. 

“Queremos ver de perto o Papa Francisco” – justificaram. 

 Enquanto isso, vários grupos se apresentaram. Os cantores africanos da Faculdade Teo-

lógica nos brindaram com belíssimos ‘vocalis’; crianças de tenra idade fizeram seu último ensaio para de-

pois emocionar o Papa; um grupo do México em seus trajes típicos; bandas locais; uma banda de Como, 

etc. 

 

O PAPA GUANELLIANO 

 

 A ansiedade aumentava conforme nos aproximávamos das 11h, afinal, queríamos rezar 

com o Papa Francisco, queríamos acolhê-lo, aclamá-lo. Então ele surgiu, sereno, sorridente, simpático, 

atencioso, caminhando pelo corredor central, sob a aclamação uníssona de milhares de vozes: “PAPA 

FRANCESCO; PAPA FRANCESCO...”, numa cena emocionante como poucas vezes eu vivi. Foi neste mo-

mento que eu chorei ao ver de perto o Sumo Pontífice, o nosso Pastor; chorei de emoção neste momento 

forte lembrando da minha permanente caminhada de conversão. 

 Aliás, a alegria era geral. Na nossa frente, se-

nhoras emocionadas; ao lado, mais perto do corredor principal, 

um grupo de meninas de Como entusiasmadas com lágrimas nos 

olhos. Olhei para os padres ao meu lado, estavam tão emocio-

nados que sequer conseguiam cantar. Então chorei. De alegria, 

de emoção, de entusiasmo, de gratidão. 

 Papa Francisco falou-nos o seguinte: “Eu sou 

Papa, mas sou um só; vocês são Padres, Irmãos e Irmãs e Coo-

peradores, vocês são milhares, vocês são mais. E o mundo pre-

cisa muito de vocês. Rezem sempre, mas não se cansem de fa-

zer a caridade, como quis São Guanella.” 

 Ao final, a saída apoteótica do Papa: durante 

mais de trinta minutos e para desespero dos guarda-costas e da guarda suíça, ele afagou dezenas de 

bons-filhos, beijou idosos, abraçou cadeirantes, foi atencioso para com especiais, sorriu e conversou com 

os benjamis nas obras guanellianas. 

 Francisco lembrou o Santo Fundador, que deu sua vida pelos mais necessitados. O Papa 

Francisco, com seu gesto de caridade para com os pobres e necessitados, demonstrou ser um autêntico 

guanelliano. 
Licério José Colling,  

Cooperador Guanelliano - Grupo Dom Guanela – Canela – RS 
 
 

 

 

 

Cooperadores felizes e realizados 

na saída da audiência papal 
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RETIRO PARA COOPERADORES NA PNSP 
 

No dia 21 de fevereiro de 2016, no Centro de Educação Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo, a 

Província Nossa Senhora da Providência realizou o retiro anual para os cooperadores guanellianos. 

O tema escolhido foi: “Ficai perto de Maria e procedei com segurança”, desenvolvido com muita 

habilidade e serenidade pela irmã Maria Meneghini, FSMP. 

Entre as muitas reflexões propostas, um momento especial levou a todos a contemplar a imagem da 

SENHORA MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA com base na experiência reflexiva de São Luís Guanella, cujo texto 

segue abaixo, pelo qual, o leitor também poderá tomar parte da experiência. 

 

A imagem 

É um entrelaçar de olhares e de almas! Uma fusão de corações num só e único 

amor. A pequena mão do menino apóia-se sobre a mão da Mãe. O braço da mãe 

aconchega com carinho o corpo de Jesus, do frágil menino, que se abandona ao 

seio da mãe. É amor, o olhar do Filho e amor, o olhar da Mãe. O olhar da mãe diz: 

És meu! Jesus meigo e ternamente responde: “Sou teu”. É o palpitar da vida, vi-

bração da alma que fala e que responde. IMAGEM, humana na forma – Mãe e Filho, 

Divina substância – Jesus e Maria. 

 

O olhar de Jesus 

O Menino frágil e na sua fragilidade esconde a sua força! A Ele basta um movimen-

to da sua vontade para dissipar toda a fraqueza e conseguir a energia, atitude de 

um triunfador. Não o quis! Preferiu a fragilidade humana. Quis ser pequeno o Rei 

dos séculos! Não procura a força, a grandeza ao redor de si, mas no alto. O pequeno Jesus eleva os olhos e 

encontra Maria, sua Mãe. E nós? Confiando em nossa força humana, preferimos a grandeza, o poder, o domí-

nio... Elevemos também nosso olhar à Mãe e, com certeza, encontraremos o doce olhar de Maria sobre nós, a 

nos proteger, amparar e acompanhar. 

 

O olhar de Maria 

A Mãe abaixa os olhos e vê seu amado Filho Jesus! Vê também, ao redor de si, os homens soberbos, orgulho-

sos que olham para as grandezas e vantagens humanas. E, a Mãe, eis que um dia sentiu em seu coração palpi-

tar um pequeno coração! Sobre a sua mão o contato de uma pequena mão, inclinou o seu humilde olhar, es-

tremeceu de alegria vendo Jesus, seu Filho e seu Deus. Deus se revela aos humildes! Somente quem se desvia 

do mundo faz sentir o palpitar do seu coração, o sopro da caridade divina. 

 

Olhares de Mãe e Rainha 

A expressão mais forte da pessoa humana está no seu olhar! Como num espelho convergente, assim no olhar 

se recolhem e se refletem todos os esplendores e calorosas irradiações da alma. Oh! Aquele olhar de Maria que 

nós gostaríamos de vê-lo no momento presente! Na distância do exílio terrestre, para confortar-nos. Sentimos 

a necessidade de recolhermo-nos, com frequência, diante da querida imagem da padroeira Nossa Senhora da 

Providência! Paremos uns instantes diante de sua imagem e de seu olhar! Nele está toda a força que nos atrai a 

ela! Olhemos também nós as pessoas, como Maria: olhar doce, terno, suave, meigo, amigo. A Ela, a Mãe, as 

nossas flores e cânticos, nosso coração, nossos dons e nossa vida! “Rezai ao Senhor, fonte de todas as virtu-

des, que vos torne fortes e corajosas, para serem sempre vitoriosas sobre os vossos defeitos, vitoriosas de 

combates, chefiadas pelo Supremo Jesus Cristo.” (Reg. Pg. 11) 
A redação 

 

CONHECENDO O ESTATUTO 
  

Qual é a missão do Cooperador Guaneliano? 

Eis o que nos diz o Estatuto e o Diretório sobre a nossa missão que é a 

mesma de todos os cristãos, regada pelo exemplo e estilo de caridade de São 

Luís Guanella. 

 

“14. Missão cristã 

A nossa missão de Cooperadores Guanellianos é a mesma do povo de Deus, 

segundo quanto escreve São Pedro: “Vós sois a estirpe eleita, o sacerdócio ré-

gio, a nação santa, o povo que Deus escolheu para que proclame as obras ma-

ravilhosas d´Ele que vos chamou das trevas à sua luz admirável” (1 Pd 2,4-

5.9).” (Estatuto) 

 

“a) Ofício sacerdotal - O Cooperador deve buscar a santidade, numa contínua 

união com Deus, através da participação na Eucaristia e na entrega de sua vida 
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aos irmãos “numa oferenda agradável”, seguindo o exemplo de Jesus e do Fundador. (Diretório) 

b) Ofício profético - O Cooperador tem o compromisso de ser o Evangelho vivo, através de ações con-

cretas, testemunhos de vida, de fé, amor e esperança, proclamando, assim, o carisma da Caridade. (Dire-

tório) 

 

c) Ofício régio - O Cooperador está ligado a Cristo, que é nosso Rei e Senhor, que veio para servir e não 

ser servido; está envolvido na tarefa de difundir o Reino de Deus, vencendo em si mesmo a força do pe-

cado, tendo um estilo próprio e lutando para que seja eliminada toda injustiça, pobreza e exclusão. (Dire-

tório)” 
A redação 

 

HOMENAGEM PÓSTUMA 

 

TRIBUTO A LEONIL PIRES DE MOURA (IN MEMORIAM) 
 

Leonil Pires de Moura, um dos pioneiros da Associação 

Cooperadores Guanellianos. No ano de 1995, iniciou, com outros 

membros, o Grupo Maria da Providência na cidade de Porto Ale-

gre, tendo como orientadores espirituais os padres Mario Tarani 

e Dom Protógenes José Luft. Nasceu em 06 de novembro de 

1941 em Panambi/RS, primogênito dos cinco filhos homens do 

casal de pequenos agricultores, Honório Selois de Moura e Si-

nhorinha Pires de Moura. Desde os onze anos de idade começou 

a trabalhar na cidade de Carazinho/RS, para ajudar nas despe-

sas da família. Sua Primeira Eucaristia foi realizada no Patronato 

Santo Antônio, momento em que teve seu primeiro contato com 

os padres e com o carisma Guanelliano. Anos após, quando pas-

sou a residir em Porto Alegre, tornou-se paroquiano do Santuá-

rio Nossa Senhora do Trabalho, retomando sua convivência com o carisma da caridade.  

Teve por muitos anos como seu guia espiritual o padre Mário Tarani, que através do seu peculiar 

entusiasmo lhe indicou o caminho e vocação de Guanelliano Cooperador. Padre Mário, além de lhe susci-

tar essa vocação, apresentou-lhe uma espiritualidade e o conduziu no entendimento e discernimento, de 

tal forma que foi um dos pioneiros na implementação e constituição da Associação Cooperadores Guanel-

lianos no Brasil.  

Seu caráter de homem simples, forte, determinado e corajoso traduziu na sua pessoa muitos dos 

ensinamentos do Fundador e, talvez por essa razão, o padre Selso Feldkircher, no ano de 1991, organizou 

e estimulou um grupo de leigos, dentre os quais, Leonil, para que angariassem forças e energias para a 

construção e fundação do Lar São Luís Guanella. Leonil foi um dos esteios dessa obra guanelliana, com 

sua presença constante e energia apaixonada até o seu falecimento. Teve ainda, a graça de conhecer os 

lugares onde o fundador viveu e propagou o seu carisma, acompanhado e orientado pelo padre Mario Ta-

rani, que com sua vivência, amizade e entusiasmo aprofundou de maneira muito especial e genuína o 

carisma e a espiritualidade guanelliana em Leonil. Acompanhado de padre Mário, também teve oportuni-

dade de percorrer outros países, como México e Chile, sempre voltando renovado e mais apaixonado pe-

las ideias e pela doutrina de São Luís Guanella. 

No mês de novembro de 2014, desta vez com a motivação e incentivo do seu orientador espiritual 

e grande amigo, padre Mauro Vogt, fez a viagem que considerou a viagem da vida. Conhecer a Terra San-

ta, com um grupo de amigos da família guanelliana, acompanhado de sua amada esposa e filha, e sob a 

orientação do padre Mauro, Superior Provincial dos Servos da Caridade, foi uma graça e ápice de uma 

existência vivida de forma serviçal, com compaixão e desprendimento. Todos que o conheceram, lembram 

da sua alegria, solicitude e simplicidade. Foi um avô amoroso e apaixonado pelos netos Mariana, Guilher-

me e Antônia. Pai com consciência e responsabilidade de verdadeiro educador, principalmente na trans-

missão de valores verdadeiramente humanos e cristãos de Luciana, Alexandre, Leonardo, Humberto e 

Gabriel e um marido companheiro e fiel de Diva, sua parceira de vida e da vocação caritativa guanelliana. 

 
Luciana Jacques Moura, 

Aspirante do Grupo Água Viva 
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