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Amigos guanellianos cooperadores e aspirantes, 

 
“Eis-nos no final deste ano.  
Aconteceu que vimos muitas coisas e muitas provamos no decorrer de doze 

meses. 
Percebemos muitas coisas no mundo político e muitas coisas no mundo re-

ligioso, recebemos múltiplas impressões no seio das nossas famílias e tam-
bém outras no segredo de nosso coração.” 
Estas palavras de padre Guanella, embora escritas há dois séculos, soam 

atuais e familiares a todos nós. 
Entre tantas coisas que vivemos, lembramos daquelas que se referem à 

Família Guanelliana. Algumas tristes como a separação de pessoas queridas: padre Ângelo, 
Francisco das Chagas Teixeira, Irmão Arilson. Outras alegres e enriquecedoras: Encontros dos 
grupos, Retiros, Romarias, Promessas, Eventos, Encontro da Família Guanelliana. Momentos em 

que pudemos nos encontrar como família unida ao pai Guanella e como filhos de Deus e irmãos 
em Jesus Cristo. 

Momento de agradecer a Deus a vida e a possibilidade de viver como homens de boa vontade. 
A todos desejamos um santo e Feliz Natal, pleno do amor que nos vem de Jesus Cristo, que 
aceitou nascer menino em Belém para nos ajudar a viver como filhos de Deus.  

Desejamos, ainda, um Ano Novo repleto das bênçãos divinas , ano em que a esperança esteja 
presente em nossos corações e nos conduza às ações, pois o “ amor aceita os desafios e as difi-

culdades ao longo do percurso que conduz à vitória. Não há nada demasiadamente forte ou difí-
cil que o amor não possa superar.” 
Possamos, em 2017, crescer na vivência da Caridade , na realização de nossos projetos e na 

comunhão com nossas famílias e com a Família Guanelliana. 
Irene Neves Sivieri 

Presidente do Conselho Interprovincial da AGC 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Reunião do CPNSP, em 25/06/16                                      Renovação de Promessa em Salgueiro - PE 
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V ENCONTRO NACIONAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA 

 

Foi grande o entusiasmo dos participantes do V Encontro 
Nacional da Família Guanelliana, realizado em Arujá – SP, 

nos dias 12, 13, e 14 de novembro, que teve como as-
sessor o padre Andrés Gustavo Marengo Macagnoni, da 
Arquidiocese de São Paulo.  

 
Desenvolvendo o tema: Mis-

são Guanelliana na Igreja 
de hoje, e com o lema: Saí ao 
Encontro do Necessitado, 

padre Andres, com perguntas de caráter associativo e individual, en-
volveu as pessoas, conduzindo-as a refletirem sobre sua vivência como cristãos e, principalmen-

te, como guanellianos. 
 

Os grupos fizeram uma linda exposição das atividades que realizam em seus locais de origem 
com banner, faixas, cartazes, fotos, filmes, PPS, etc., além da troca de experiência e partilha 

nos círculos de estudo e nas conversas de corredores.                                          A Redação 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO INTERPROVINCIAL (2016/2020) 
 

Como sabemos, no Brasil, a articulação dos membros da 
Associação Guanellianos Cooperadores se faz através de 

duas Províncias, a Nossa Senhora da Providência e Nossa 
Senhora do Trabalho e do Conselho Interprovincial, pre-
visto no Estatuto para os países que têm mais de uma 

província.  
 

Durante o V Encontro Nacional da Família Guanelliana, 

membros dos dois Conselhos se reuniram e fizeram a 
eleição do Conselho Interprovincial para o período de 
2016 a 2020. 

 
Foram eleitos: Irene Neves Sivieri (Presidente), Reginaldo Joaquim Veloso Junior (Conselheiro 

da PNSP) e Sivanir Maria (Conselheiro da PNST), que tomaram posse dia 14 de novembro de 
2016, na missa de encerramento do Encontro, com a presença do presidente anterior Sr. Paulo 
Sivieri e o padre Mauro Vogt, provincial dos Servos da Caridade. 
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SAÍ AO ENCONTRO DO NECESSITADO  

 

 SAÍ AO ENCONTRO DO NECESSITADO 
 Este foi o tema do V encontro da família guanelliana em Arujá, São Pau-

lo. É uma conclamação desafiadora que nos propõe a uma ação em favor do 
mais carente. 
 O carisma do Santo Luís Guanella, seguido e 

promovido pela família guanelliana, por seus discípulos 
e simpatizantes, fundamenta-se na atitude do ir ao en-

contro do necessitado. Porém, para que esta ação acon-
teça é necessário identificar quem são os necessitados. 
E ainda não basta apenas identificá-los, mas assumir 

suas dores, suas carências, sua fragilidade... Trazê-los para junto de nós, 
colocá-los ao nosso lado. 

 A sensibilidade das festas natalinas e a vulnerabilidade da pessoa 
humana nos desafiam, nos provocam e nos induzem a uma desacomoda-
ção e um assumir mais intensamente nosso compromisso de cristão e 

guanelliano cooperador. 
 São Luís Guanella gastou a sola do sapato subindo e descendo 

montanhas, não se importando onde o necessitado se encontrava. Viveu a pobreza e a caridade 
tendo atitude de acolhida e compaixão para com o outro e o trazia para si. Seu exemplo materi-
alizado através do “escarpone” surrado e consertado com meia sola, convida-nos a olharmos ao 

nosso redor e percebermos o que já fizemos e o que precisa ser feito no novo ano.  
 Avaliar a caminhada e propor novas metas e desafios são proposições para quem se colo-

ca a caminho em favor do outro. 
 Tenhamos todos um Feliz e Santo Natal e que em 2017 todos os sonhos de um mundo 
mais justo e solidário torne-se realidade. 

Gilberto Benetti  
Cooperador do Grupo Providência - Santa Maria – RS. 
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LAR DAS VOVOZINHAS – 70 ANOS DE HISTÓRIA 

   

Esta linda história iniciou-se dia 16 de outu-
bro de 1946 através do visionário Constanti-

no Cordioli, a partir de uma promessa feita: 
dedicar sua vida para cuidar de idosos de-
samparados, caso fosse curado de um grave 

problema de visão, considerado incurável. 

 Sua obra iniciou-se em sua própria 

casa, um casebre com quatro peças e uma 
cozinha de chão batido na Borges de Medei-

ros nº 701, com a Sra. Madalena, uma se-
nhora de origem polonesa, doente e mora-
dora de rua e outras companheiras de rua. 

Dois anos depois já tinha 17 assistidas. Um 
terreno, doado pela prefeitura em 1953, deu 

origem à nova sede onde está até hoje. Em 
1963, no município de Quevedos, em uma 
chácara com 241 hectares, em um galpão, 

funcionava uma extensão da lar com 50 ido-
sos. 

 No início, o diácono Constantino cui-
dava de tudo: era administrador, cozinheiro, 

enfermeiro e tudo mais que fosse necessá-
rio. Neste período teve a ajuda de D. Estela 
Soares Castagna, que se tornou seu braço 

direito. Com um velho jipe buscava nos 
quartéis sobras de alimentos para garantir a 

sobrevivência das internas e doações nas 
padarias e mercados. Quando faltava o bási-
co, Constantino rezava juntamente com as 

vovós, e como um milagre a ajuda chegava. 
 Sem recursos, quase todos os traba-

lhos eram feitos pelas próprias vovós ou de-
ficientes mentais que tinham mais condi-
ções. Neste período a população do lar pas-

sou de 600 pessoas, incluindo idosos, defici-
entes mentais e físicos e até gestantes 

abandonadas pela própria família. Muitas 
pessoas doentes eram largadas na porta do 
lar, sem nenhuma explicação. A partir de 

1975, algumas vovós receberam uma apo-
sentadoria, amenizando um pouco os custos 

de alimentação. Em 
1992, houve o benefício 

de uma nova lei, que 
garantiu um salário mí-
nimo para a maioria 

dos habitantes do lar. 
 Pela bondade do 

Diácono Constantino 
em acolher todos os 
carentes que ali chega-

vam e um grande nú-
mero de excepcionais, as coisas fugiam do 

controle. Faltavam medicamentos específi-
cos, cuidados, produtos diversos e até ali-
mentos. Com a idade avançada e doente, o 

diácono não dava mais conta de atender 
tantos carentes, por isso o Bispo D. Ivo 

Lorscheiter convenceu-o a aceitar ajuda para 
resolver a difícil situação do lar. Convidou as 
Irmãs da Congregação Filhas de Santa Maria 

da Providência, as quais aceitaram a admi-
nistração do lar. No dia 18 de Janeiro de 

1992 assumiram este grande desafio. Com a 
presença das irmãs que seguem o carisma 
de seu santo fundador São Luís Guanella, de 

ajudar os mais necessitados, a situação do 
lar melhorou radicalmente. A higiene, saúde, 

alimentação, espiritualidade e humanização 
receberam uma atenção especial. Neste ano 
os internos masculinos foram transferidos 

para o Vila Itajiba. 

 Por não estar mais a frente da direção 

da instituição, o diácono Constantino voltou 
para seu antigo chalé na Borges de Medei-
ros, onde havia iniciado a obra. Já doente, 

foi aconselhado a retornar ao lar onde teria 
maiores cuidados. No dia 30 de julho de 

1992, dia em que retornaria ao Lar foi en-
contrado morto em frente ao Santíssimo, 
aos 79 anos. 

 Conforme o tempo avançava, aumen-
tava a preocupação com a humanização e a 
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qualidade dos serviços. O Lar foi se ade-

quando às normas e padrões exigidos pela 
Certificação ISSO 9001, sendo certificado em 
2005 e renovado anualmente, garantindo 

um permanente controle de qualidade. Pelos 
cuidados integrais permanentes nesta última 

década, duas hospedes completaram 110 
anos de vida. 

 Durante os 70 anos centenas de pes-

soas colaboraram com o Lar, através de do-
ações ou serviços voluntários na diretoria 

executiva, brechó, cozinha, horta, ajardina-
mento, projetos diversos para a humaniza-
ção dos serviços, saúde, grande festa anual 

etc. Dentre as tantas pessoas que se desta-
caram, podemos citar a senhora Olinda Rosa 

Beltrame que, há 57 anos tem se dedicado 
muito ao lar. Hoje, com mais de 80 anos, 
continua prestando um excelente serviço na 

coleta de produtos e recursos para a manu-

tenção do lar. 
 Na trajetória dos 70 anos as dificulda-
des sempre foram muitas, principalmente 

por falta de recursos para a manutenção e 
no atendimento qualificado. Para atender 

integralmente a 200 vovós, o lar recebe uma 
contribuição de aposentadoria das assistidas 
que dá em média um salário mínimo, algu-

ma ajuda do Estado e do município com fral-
das e medicamentos, alguns projetos, 

brechó, risoto mensal, festa anual, ajudas 
diversas da comunidade etc. Porém os cus-

tos de cada moradora chega, em média, a 
dois salários mínimos, incluindo manuten-
ção, alimentação, dietas especiais, fraldas, 

medicamentos, materiais de higiene e limpe-
za, salário de 93 colaboradores, energia elé-

trica, gás e muito mais.  
O Lar só consegue sobreviver com a ajuda 
da comunidade. Faça parte, você também, 

dessa bela história, contribua com alimentos, 
fraldas, materiais de limpeza, brechó, doa-

ções diversas, visitas ao lar como voluntário, 
participando dos eventos, doações em di-
nheiro no local ou na conta Banrisul Agencia: 

0353 Conta: 060058700-0. 
O lar é de todos nós, façamos a nossa parte 

para que as vovós tenham mais dignidade 
neste momento delicado da vida. Ajude-nos 
a ajudar. 

Gilberto Benetti  
Cooperador do Grupo Providência - Santa Maria – RS. 

 

REUNIÕES DOS CONSELHOS PROVINCIAIS 

 
Os Guanellianos Cooperadores da Província Nossa 

Senhora do Trabalho estiveram reunidos no dia 10 de de-
zembro de 2016, em Porto Alegre, para avaliar as diversas 
atividades realizadas em 2016, em particular a participa-

ção dos grupos no V Encontro Nacional da Família Guanel-
liana, e elaborar a agenda da Província para 2017. 

 
O Conselho da Província Nossa Senhora da Provi-

dência também esteve reunido no dia 01 de dezembro de 

2016 com os mesmos objetivos, ou seja, avaliação do ano 
de 2016 e programação do de 2017. 

A reunião foi conduzida pela Sra. Luciana Baratelli Gomes Genari, que assumiu interina-
mente, a presidência da Província em razão do afastamento, por doença, da Sra. Roberta Nobre 
Pires Mendes.  

Nessas reuniões, como sempre, a cordialidade e o espírito de família prevalece como era 
o desejo do Fundador, São Luís Guanella. 

A Redação 
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PROMESSAS EM SÃO PAULO 

 No dia 4 de dezembro, na Paróquia Santa Cruz (SP), 

foi realizada a promessa de três novas cooperadoras: Ivo-
nete Pilon Lopes (Grupo Guanella em Ação), Maria Braga 

(Grupo Irmã Clara) e Tereza Cervigni Barbosa de Freitas 
(Grupo Fé, Coragem e Ideal). A promessa foi realizada na 
missa das 08:00 h, presidida pelo Pe. Antônio Francisco de 

Melo Viana (Delegado dos SdC junto ao CPNSP) e pôde ser 
acompanhada pela comunidade local. Testemunharam a 

promessa Ir. Ireny Brombilla (Delegada das FSMP junto ao CPNSP), Irene Neves Sivieri (Presi-
dente do Conselho Interprovincial) e Luciana Barateli Gomes Gennari (Presidente interina do 
CPNSP), além de amigos e familiares. Após a homilia, na qual o Pe. Antonio ressaltou a impor-

tância do cooperador na Família Guanelliana e agradeceu a iniciativa das novas cooperadoras, 
elas fizeram a promessa e receberam o botom (símbolo da pertença à Associação) e o cordão 

com  a cruz entrelaçada, que significa a união entre os ramos da Família Guanelliana). 
Parabéns às novas guanellianas cooperadoras!  

Régis Fernando Azevedo da Silva 

Cooperador do grupo Expressão Solidária - SP 
 

ENCERRAMENTO DO ANO 
 

Os grupos de São Paulo, juntamente com padres Servos 
da Caridade e as irmãs Filhas da Santa Maria da Providên-
cia, como fazem anualmente, se reuniram no dia 10 de 

dezembro, nas dependências da paróquia Santa Cruz, para 
o e ncerramento das atividades do ano 2016. 
 

Neste ano a responsabilidade do evento coube ao grupo 
Mário Tarani, que organizou uma dinâmica para envolver 
os participantes e levá-los a refletir sobre as atividades 

realizadas durante o ano e sobre o Natal, período em que a Igreja convida a todos a abrir os 
corações para a chegada do Menino-Deus e, como não poderia faltar, todos se serviram dos sal-

gados, doces, sorvetes e bebidas trazidos para a partilha, envolvendo-se em gostoso bate-papo. 
 

Membros do Conselho da Província Nossa Senhora da Providência, deram uma palavrinha sobre 
as atividades previstas para 2017 e distribuíram o Calendário. 

A Redação 
 

CONHECENDO O ESTATUTO 

NOVO ESTATUTO 
40. Coordenação local 

A direção de um Grupo é confiada a uma Coordenação local. Ele é 

a alma do Grupo com o seu exemplo e com o seu encorajamento. 
A Coordenação local é composta por um número de três ou cinco 

Cooperadores, em proporção aos membros inscritos. Entre eles há um Co-
ordenador do Grupo local. 

Para as eleições do Coordenador e dos seus colaboradores de 

uma Coordenação terão voz ativa e passiva somente os cooperadores com 
promessa. 

O Coordenador dura no cargo três anos e pode ser reeleito so-
mente por um segundo mandato, enquanto que os colaboradores podem ser reeleitos por um 
terceiro mandato. 

Homens e mulheres de boa vontade, mesmo de outra denominação religiosa e cultu-
ral, podem partilhar as iniciativas propostas pelo grupo local da Associação, como simpatizantes 

do carisma guanelliano. 
A redação 



 

Centelha da Caridade - Ano XIV Nº 56 – Dezembro 2016 Pg. 7  

CALENDÁRIOS DE ATIVIDADES – 2017 

 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 

Agenda da Província  – 2017 

Dia Evento Local 

26/01 a 01/02 Retiro da Família Guanelliana Canela – RS  

Pregador – Pe. Fábio Pallota 

04/mar Visita do Presidente da Província aos grupos de Santa Terezinha de Itaipu 
– PR  Santa Terezinha de Itaipu 

04/mar Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho Santa Terezinha de Itaipu 
– PR  

22/abr Visita do Presidente da Província aos grupos de Curitiba – PR  

Curitiba e Piraquara 

29 e 30/04 Reunião dos Cinco Conselhos São Paulo – SP  

26/mai Visita do Presidente da Província aos grupos de Santa Maria – RS  

Santa Maria 

26/mai Dia Nacional do Movimento Laical Guanelliano Comunidades locais 

27 e 28/05 Retiro Núcleo: Carazinho, Santa Maria e Planalto Santa Maria – RS 

Pregadora Irmã Maria Meneghini – FSMP  

Tema: Misericordiosos como o Pai 

16/jun Visita do Presidente da Província ao grupo de Capão da Canoa – RS  

Capão da Canoa 

17 e 18/06 Retiro Núcleo: Canela, Porto Alegre e Capão da Canoa Capão da Canoa – RS 

Pregadora Irmã Maria Meneghini – FSMP  

Tema: Misericordiosos como o Pai 

07/jul Visita do Presidente da Província ao grupo de Porto Alegre – RS  

Porto Alegre 

08/jul Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho Porto Alegre – RS  

08 e 09/07 Formação para Coordenadores e Delegados Porto Alegre – RS  

26/ago Visita do Presidente da Província ao grupo de Canela – RS  

Canela 

08, 09 e 10/09 XX Assembleia Província Nossa Senhora do Trabalho Porto Alegre – RS 

Pregador: Pe. Antonio Francisco de Mello Viana 

Tema: A Família na visão do Papa Francisco e de São Luís Guanella 

09/set Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho Porto Alegre – RS 

21 e 22/10 Retiro Santa Terezinha, Curitiba e Piraquara Santa Terezinha de Itaipu 
– PR  Pregadora Irmã Maria Meneghini – FSMP  

Tema: Misericordiosos como o Pai 

23/out Celebração dos 70 anos da presença Guanelliana no Brasil (Congre-
gação Servos da Caridade).  Será transmitida pela Rede Vida 

Santa Maria - RS 

24/out Dia Nacional da Família Guanelliana Comunidades Locais 

Dia Nacional do Movimento Laical Guanelliano 

03/nov Visita do Presidente da Província aos grupos de  Carazinho – RS  

Carazinho 

04/nov Visita do Presidente da Província aos grupos de  Planalto – RS  

Planalto 

25 e 26/11 Reunião do Conselho Provincial Nossa Senhora do Trabalho Porto Alegre - RS 
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PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES GUANELLIANAS 2017 

DATA  EVENTO LOCAL 

04/fev Abertura do Ano SP 

04/fev Abertura do Ano BSB 

12/fev Abertura do Ano RJ 

25/mar Reunião do CPNSP   Santa Cruz – SP 

26/abr ECODEL (Encontro de Coordenadores e Delegados Locais) Sagrado Coração - SP 

29 e 30/abr Reunião dos Cinco Conselhos  São Paulo 

06/mai Mega-Evento Recanto – SP 

20/mai Romaria SP 

Á definir Romaria RJ 

Á definir Romaria BSB 

25/mai Dia Nacional do MLG SP/RJ/BSB 

10/jun Retiro Local RJ 

Á definir  Retiro Local BSB 

24/jun Reunião do CPNSP SP 

24/jun Encontro com os grupos  SP 

Á definir Encontro com os grupos  RJ 

Á definir Encontro com os grupos  BSB 

23/jul Retiro de Cooperadores SP  

Á definir Retiro de Cooperadores RJ 

Á definir Retiro de Cooperadores BSB 

19 e 20/ago Assembleia Guanelliana RJ 

08/out Retiro Local  SP 

30/set Reunião do CPNSP SP 

21 a 23/out Semana Guanelliana e renovação de Promessas SP/RJ/BSB 

11/nov Reunião do CPNSP Santa Cruz – SP 

02/dez Encerramento do Ano SP 

09/dez Encerramento do Ano RJ 

09/dez Encerramento do Ano BSB 

19/dez Missa Intercontinental Santa Cruz 
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