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Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 
Caríssimos cooperadores e aspirantes, 

 

O V Encontro Nacional da Família Guanelliana aproxima-se e o que vemos é o 

“agito” dos grupos preparando-se para o grande evento. Sabemos que a situação políti-

ca e econômica em nosso país não está boa e, por isso mesmo, entre nós, deve prevale-

cer o espírito de família no qual cada membro vai se esforçando ao máximo e animando 

outros para estarem presentes no encontro que, pela primeira vez, não será em uma 

casa guanelliana e exigirá um esforço para adaptar-se ao que a casa oferece. 

O tema Missão Guanelliana na Igreja hoje e o lema Saí ao encontro do necessitado, aliados 

às exposições que serão realizadas pelos grupos, à partilha, à troca de experiências e às conversas ao “pé 

do ouvido”, com certeza, nos farão mais esclarecidos e animados para a nossa ação como guanellianos. 

 
 

 

Paulo Sivieri 

Presidente do Conselho Nacional da ACG 
 

 

V ENCONTRO NACIONAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA  
 

No estatuto da Associação Cooperadores Guanellianos encontramos: 

 

“2. Com carisma guanelliano 

Com as Filhas de Santa Maria da Providência e com os Servos da Caridade, tam-

bém nós, Cooperadores, somos portadores do carisma do Bem-aventurado Luís 

Guanella e somos parte da Família Guanelliana. 

Nesta nossa Família seguimos todos os exemplos de generosidade e de sacrifício 

vividos ao longo da história e a ela desejamos colaborar com toda a riqueza do 

nosso testemunho de fé e de operosa caridade, própria dos leigos comprometi-

dos no mundo” 

 

Para vivermos esse espírito de família é que nos reunimos em encontros, as-

sembleias e, particularmente, a cada quatro anos em um encontro nacional. Não 

podemos ficar fora desse evento, afinal ele é especial porque somos parte im-

portante dessa família. 

 

Então, não perca. Inscreva-se, organize o seu grupo, verifique as tarefas, responsabilidades e as condi-

ções para a participação! 

 

mailto:coop.guanellianos@zipmail.com.br
mailto:silvia@sagazdigital.com.br
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Eis as principais orientações que foram enviadas à Família Guanelliana: 
 

Local do Encontro: 

Próximo ao aeroporto de Guarulhos - Casa de Retiros Nossa Senhora Aparecida, dos Legionários de Cristo, 

situada na Estrada Municipal Fazenda São Bento, 1.211, Bairro Cachoeira, Arujá – SP 

 
Inscrições: 

Até dia 26 de setembro de 2016, pelo e-mail: ps.sivieri@gmail.com ou por correio para: Paulo Sivieri, Rua Lau-

rindo Ramos Monteiro, 98, São Paulo, CEP 02630-070. 
 
Taxa: 

R$ 200,00, pagos até o dia 26 de setembro . A C/C para depósito é Banco Bradesco, Agência 3100 C/C 4818-6, 

em nome de Paulo Sivieri.  Favor informar, através de Email, o depósito. 

 
Horário de Chegada: 

Para melhor agilizar as acomodações pede-se para as delegações chegarem entre 12h30 e 15h30 do dia 12 de 

novembro. Deverão avisar, a comissão organizadora, o horário de chegada, o nº do voo e a Cia aérea, para o 

translado.  

 

Acomodações: 

O esquema é de alojamento: um feminino, com 15 banheiros e outro masculino, com 15 banheiros. 

Em cada alojamento há camas para todos, mas não há roupa de cama, nem de banho. 

Se você é casado, deverá levar uma mala para cada um, já que vão ficar em locais diferentes.  

 

Alerta: 

O espaço é alugado, se você pretende aproveitar a passagem por São Paulo para fazer outra atividade, antes ou 

depois do Encontro, programe-se, pois a equipe organizadora não terá condições de atender a cada um. 
 
Tarefas e Responsabilidade: 

Grupos: Abbah Pai e Aurélio Bacciarini (Brasília) 

Missa em honra a N.S. Mãe da Providência, dia 12 de novembro, às 18h 

 

Grupos: Amigos de Cristo, Padre José de Anchieta e Semeadores Guanellianos (Rio de Janeiro) 

Missa do dia 13 de novembro, às 7:00h 

 

Grupos: Bom Pastor, Providência e Pão dos Pobres (Santa Maria - RS) 

Oração da tarde do dia 13 de novembro, às 14:00h 

 

Grupos: Divino Mestre e Caridade, Fé e Vida (Nordeste) 

Oração da manhã do dia 14 de novembro, às 8:00h 

 

Grupos: Mãe da Divina Providência, São Luís Guanella, São José e Unidos em Caridade, (Santa Terezinha de 

Itaipu - PR) 

Missa de encerramento do dia 14 de novembro, às 11:00h 
 
Tarefa para todos Grupos: 

1- Escrever a sua história: origens, incentivadores, participantes, prometidos, realizações.Esta história de-

verá ser entregue no Encontro ao Conselho Nacional, que organizará um livro para 2018. 

2- Cooperadores, SdC e FSMP deverão preparar material para uma Exposição sobre sua caminhada.  Deve-

rão levar para o Encontro todo material necessário para montar a Exposição (cola, durex, tesoura, fios, 

computador, cartazes etc). 

 

Filhas de Santa Maria da Providência e Servos da Caridade 

Exposição sobre sua caminhada. 
 

Conselho Nacional 
 

mailto:ps.sivieri@gmail.comm
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VISITA AO NORDESTE 
  
 No período de 13 a 21 de julho de 2016, os delegados da Província Nossa Senhora da Providência, padre An-

tônio Francisco de Melo Viana, irmã Ireny Brombilla e o presidente do Conselho Nacional, Sr. Paulo Sivieri estiveram 

visitando a paróquia e as casas guanellianas do Nordeste.  

 Com roteiro bem definido os encontros com padres, irmãs, aspirantes e cooperadores e membros do Movi-
mento Laical Guanelliano (MLG) aconteceram em: Missão Velha, Cedro, Salgueiro, Itapipoca e Amontada. 

 Cada cidade tem características próprias no que se refere à presença guanelliana e os encontros levaram em 
conta essa diversidade e foram realizados com dinâmica, palestra e muito espaço para dialogar e ouvir as pessoas, 

esclarecer dúvidas e orientar a animação do carisma na região. 

 Louve-se o trabalho social e pastoral realizados pelos padres e irmãs que lá atuam, envolvendo leigos com o 
carisma da caridade, tornando São Luís Guanella mais conhecido e já muito amado naquelas comunidades. 

 Agradecemos aos padres, irmãs e leigos que nos recepcionaram, acomodaram, prepararam o ambiente para 
os encontros e se animaram porque iam “receber uma vista especial”, como disseram várias pessoas. Se a visita foi 
especial, agradecemos a Deus que nos conduz pelos caminhos da caridade na região nordestina deste Brasil, cujo 
povo é maravilhoso e disposto a viver o amor a Deus e ao próximo. 

Paulo Sivieri 

Presidente do Conselho Nacional da ACG 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MISSÃO VELHA - CE 

CEDRO - PE 
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SALGUEIRO - PE 

ITAPIPOCA - CE 

AMONTADA - CE 
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RETIRO GUANELLIANO EM SÃO PAULO  
 

 Os cooperadores de São Paulo se reuniram em retiro espiri-

tual realizado na Escola Sagrada Família.  

 Organizado pelo grupo Mãe da Divina Providência abordou o 
tema: O Cooperador guanelliano e a vivência da misericórdia, 
desenvolvido pela cooperadora Irene Neves Sivieri, após dinâmica 
aplicada pela irmã Ireny Brombilla. 
 Os participantes puderam refletir sobre as obras de miseri-

córdia materiais e espirituais, São Luís Guanella e a misericórdia, o 
Ano da Misericórdia e os sete conselhos do Papa Francisco para bem 
vivê-lo. 

 Fato muito positivo foi a participação na missa da comunidade Santo Antônio, na qual atuam o casal Gerson e 
Dirce responsáveis pela organização do retiro. 

 

A redação 
 
 

COOPERADORES DE SÃO PAULO EM BOGOTÁ 
 

Animados pelo padre Odacir Lazaretti, alguns 

cooperadores da paróquia Santa Cruz foram a Bogo-

tá, Colômbia, para participarem da cerimônia dos 

votos perpétuos e da ordenação diaconal do Eli Mar-

cel de Abreu e Rudinei Orlandi, seminaristas dos 

Servos da Caridade que completaram seus estudos 

de teologia.  

Os votos perpétuos foram acolhidos pelo pro-

vincial pe. Mauro Vogt, na paróquia San Pedro de 

Alcántara, no dia 13 de agosto e no dia 14, na paró-

quia Nuestra Señora de Las Lajas, pela imposição das mãos do Monsenhor Luiz 

Manuel Ali Herrera, houve a celebração da ordenação diaconal. 

Hospedados nas dependências do seminário, entre uma celebração e outra, 

os brasileiros foram levados a pontos turísticos de Bogotá, pelos incansáveis e 

acolhedores seminaristas que lá residem. 

Era impossível não perceber a alegria do Marcel e do Rudnei pela etapa 

concluída. Agora aguardam com ansiedade a ordenação sacerdotal que acontece-

rá, provavelmente em fevereiro de 2017. 
A redação 

 

VISITA AO NORDESTE – MISSÃO VELHA - CE 
 

Visita abençoada na Comunidade Ir. Clara Bosatta, Missão Velha -CE 

 Nossa comunidade teve a alegria de acolher o Paulo Sivieri, Presidente do Conselho Naci-

onal da Associação Cooperadores Guanellianos, juntamente com os Delegados dos Coope-

radores Guanellianos, o Pe. Antônio e a Ir. Ireny. Foram momentos de confraternização, 

de diálogo e partilha.  

 Não temos grupo de Cooperadores Guanellianos na Paróquia, mas temos pessoas que 

colaboram com a nossa comunidade.  

 Presidindo a Missa da Graça, que acontece todas as quartas-feiras na Igreja Paroquial, o 

Pe. Antônio falou sobre o porquê desta visita, tendo em vista o desejo que todos conhe-

çam a Associação Cooperadores Guanellianos e Movimento Laical Guanelliano. O Paulo e a Ir. Ireny foram 

apresentados e partilharam também da missão dos Cooperadores e dos Leigos Guanellianos. A Comuni-

dade Paroquial acolheu-os com muito carinho e, em nome do Pároco o Pe. Cicero Mariano, e o seminarista 

presente os acolheu-os e agradeceu a presença.  

Uma visita abençoada, pois a partir desta, pensaremos com mais carinho na possibilidade de organizar na 

Paróquia um grupo de Cooperadores ou leigos Guanellianos. 

Deus abençoe essa missão que estão realizando, visitando as Paróquias onde se encontram a Congrega-

ção Guanelliana.  Com carinho 

 

Ir. Judinete 

Comunidade Ir. Clara Bosatta – Missão Velha - CE 
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SAUDADES: IRMÃO ARILSON EXEMPLO DE DEDICAÇÃO NA PROMOÇÃO DO CARISMA 

GUANELLIANO 

 
O Ir. Arilson foi sempre incansável na promoção do carisma do santo 

fundador e na vivência da caridade. Pesquisar as obras para atualizar os pen-

samentos do Fundador foi seu principal mérito. Qualificar os eventos para valo-

rizar toda e qualquer ação da família guanelliana foi um de seus compromissos. 

Mesmo sendo simples e humilde queria engrandecer e valorizar toda iniciativa e 

criatividade que levasse a ações em favor dos mais necessitados. 

 Sua dinamicidade e clareza estiveram sempre presentes em suas pales-

tras, aliadas a uma profundidade intelectual e um desejo de socializar seu co-

nhecimento. Apesar de longas horas de pesquisa no preparo de suas matérias e 

comunicações, sempre fez questão que fossem multiplicadas para que mais 

pessoas comungassem da nobreza do saber. 

 Conforme sua doença avançava, sua vontade de produzir aumentava 

ainda mais, para deixar mais subsídios para as comunidades guanellianas. A 

pouco mais de uma semana antes de sua morte, apesar de bastante fraco e 

debilitado, palestrou brilhantemente durante um dia inteiro sobre liderança para os delegados espirituais e 

presidentes dos grupos de cooperadores e ainda mostrou outros conteúdos que estavam à disposição dos 

guanellianos, como prevendo que seus dias seriam breves. Em nenhum momento aparentou esmorecer. 

Tinha na fé um apego à vida, a uma vida que não finda. 

 Se Deus quis levar nosso irmão tão precocemente é porque confia em nossos braços e nosso cora-

ção. Com certeza mandará outras qualificadas vocações e espera que as acolhamos para promover, cada 

vez mais, o carisma da caridade. Que Deus o tenha em seus braços e nos dê muita fé e determinação 

para assumirmos, mais intensamente, o compromisso com os menos favorecidos. 

Gilberto Benetti, Cooperador do 

Grupo Providência – Santa Maria - RS 
 
 

CONHECENDO O ESTATUTO 
 

Eleição do Conselho Nacional 

 

Os Cooperadores Guanellianos, no Brasil, estão organizados em duas 

Províncias e, como prevê o Estatuto, foi constituído um Conselho Nacional, cujo 

mandato encerra-se neste ano e os membros dos dois conselhos provinciais já 

foram convocados para a eleição que será realizada no V ENFG. 
 

50. Composição 

“- Nos países em que existem dois ou mais Conselhos Provinciais, pode ser ne-

cessária a constituição de um Conselho Nacional.  

- Será composto por um presidente e dois conselheiros, eleitos pelos membros 

dos Conselhos Provinciais do país interessado. 

- Permanece no cargo por quatro anos.” 

 

Novo estatuto 

 

No novo Estatuto aprovado em Roma em 2015, há diversas mudanças de nomenclatura. Para o 

Conselho Nacional, o novo nome é Conselho Interprovincial. 

Veja o texto: Nos países em que existem duas ou mais Províncias de Cooperadores e se 

considere conveniente ou necessário, por razões de reconhecimento civil ou de coordenação 

em nível nacional das atividades próprias da Associação, pode-se proceder à constituição de 

um Organismo que representa os Cooperadores de tais Províncias. 

 

 

 
A redação 
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FORMAÇÃO PARA DELEGADOS E COORDENADORES DE GRUPOS LOCAIS 
 

Os Guanellianos Cooperadores da Província Nossa Senhora do Trabalho esti-

veram reunidos nos dias 16 e 17 de julho, em Porto Alegre, para a Formação anual 

de Delegados e Coordenadores de grupos locais, encerrando a terceira etapa da 

formação iniciada em 2014, com o tema “Liderança”. Os três encontros foram asses-

sorados brilhantemente pelo Irmão Arilson, que mesmo com sua luta pela saúde, 

brindou a todos com memoráveis ensinamentos. Na ocasião, Ir. Arilson enfatizou 

que todos possuem a Sagrada Escritura como uma rica fonte de estudos, e também 

salientou que é dever de todo Guanelliano a leitura de obras relacionadas ao Santo 

Fundador. 

Assim como São Luís Guanella, um ser humano que possuía defeitos, foi pro-

clamado Santo, por que eu não posso tornar-me santo? Esse foi o questionamento que acompanhou toda 

a formação e até hoje faz refletir. Ser um bom líder, a exemplo de Jesus Cristo e São Luís Guanella, é um 

desafio muito grande, porém deve se superar tal desafio buscando forças em Deus, que é quem distribui 

a capacidade de liderar, no entanto não esquecendo de que todas as pessoas também devem se preparar 

para dar uma resposta à altura. Muitas foram as palavras que motivaram os Guanellianos a serem bons 

líderes e que ficarão na memória de cada coordenador e delegado. Nosso agradecimento ao Irmão Aril-

son, que hoje se encontra nos braços do Pai, na eternidade. Que receba a recompensa dos justos. 
 

Sivanir Maria, Cooperador 

Secretaria Província Nossa Senhora do Trabalho. 

 
 
 

HOMENAGEM PÓSTUMA 
 

TRIBUTO A FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA (IN MEMORIAM) 

 
Nosso Chico 

  O nosso Chico, mais conhecido como professor Teixeira, além de um 

grande marido, pai e avô, foi um homem de fé. Em tudo o que fazia colocava 

Deus em primeiro lugar.  

 Ele, que sempre lutou pela melhoria e qualidade da saúde pública, princi-

palmente em Brasília, quando atuou nos Conselhos de Saúde, nunca desistiu 

de seu objetivo maior que era ajudar o próximo. Até o último dia de sua vida 

cuidou de albergues, ajudou os mais desfavorecidos sem qualquer julgamen-

to, tanto por meio da educação, quando exercia a função de professor, quan-

to por meio da advocacia, quando nunca se importou em defender com todo 

amor, pelo Direito, as pessoas que precisavam de advogado, mas não ti-

nham condições de arcar com os custos. 

 Sempre estudioso, concluiu sua última graduação em Teologia, em 18 de 

dezembro de 2015. Sonhador e verdadeiro admirador de São Luís Guanella, 

seguiu seu lema até o fim: “Não se pode parar enquanto houver pobres a 

socorrer.”  

Francisco das Chagas Teixeira, nasceu em Calama - RO, no dia 27/09/1940, 

foi vereador de Porto Velho - RO; presidente da Federação de Desporto de Rondônia; Professor Universi-

tário; Mestre em Educação e Ciências Políticas; Advogado; presidente do Conselho de Cultura de Brasília; 

presidente do Conselho de Saúde de Brasília; Teólogo; Cooperador Guanelliano do Grupo Aurélio Bacciari-

ni; presidente do Conselho Provincial Nossa Senhora da Providência; casado com Regina Maria Ribeiro 

Teixeira, deixou três filhos, Rosemary, Roosevelt e Francine e dois netos, João Guilherme e Anna Cla-

ra...dedicou seus últimos anos ao Núcleo de Apoio aos Doentes - NAD, na Igreja Santa Terezinha, Cruzei-

ro Novo, Brasília - DF.  

Esposa e filhos 
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