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Amigos guanellianos cooperadores e aspirantes, 

 
Estamos vivendo o tempo da Quaresma, tempo em que a Igreja nos 

dirige um convite à conversão: somos chamados a nos voltarmos para Deus 

“de todo o coração” (Jo2,12), a não nos 
contentarmos com uma vida medíocre, a 

crescermos na amizade do Senhor. Para 
isso, devemos intensificar a vida espiritual 
usando dos meios de santificação que a 

Igreja nos propõe: o jejum, a oração e a 
esmola, que têm como base a Palavra de 

Deus. Somos chamados a ouvir e meditar a Palavra de Deus 
com mais assiduidade neste tempo. 

É o momento em que nos preparamos para a maior fes-

ta católica, a Ressurreição de Jesus Cristo. A vitória da Vida sobre a morte, da Alegria sobre a 
tristeza, da Caridade sobre o egoísmo. 

Nos escritos de São Luís Guanella encontramos algumas reflexões sobre a presença de 
Cristo ressuscitado entre os discípulos que também podem ser aplicadas a nós.  
“Cristo ressuscitado fez-se perceber pelas transformações operadas por sua presença. Ele tocou 

o coração das pessoas de fé e produziu mudanças. Eles se sentiam cheios de força e coragem 
para assumir a missão a eles confiada: ser testemunhas para todos os povos e fazer novos dis-

cípulos de Jesus. Ficar de braços cruzados significava permanecer na morte. Assumir com cora-
gem a missão era a forma de confessar a fé no Ressuscitado. “ 

“A celebração da Páscoa é um convite para nos deixarmos transformar pelo Ressuscitado. 

Só assim, a Ressurreição se fará verdade em nossos dias.” 
Encorajo todos os Cooperadores e Aspi-

rantes a expressarem esta renovação es-
piritual, a se prepararem para viver a Pás-
coa da Ressurreição, “a rezarem uns pelos 

outros para que, participando na vitória de 
Cristo, saibamos abrir as nossas portas ao 

frágil” (papa Francisco), a sair ao encontro 
do necessitado, como fez nosso pai e fun-

dador São Luís Guanella. 
Uma santa Quaresma e Feliz Páscoa!!! 

 

 Irene Neves Sivieri 
Presidente do Conselho Interprovincial da AGC 

mailto:coop.guanellianos@zipmail.com.br
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V ENCONTRO NACIONAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA 

 

O Grupo Guanellianos Cooperadores Irmã Lúcia, de Capão da Ca-
noa, participou do Encontro e considerou o grande evento como uma dá-

diva de Deus, seguindo as pegadas de São Luís Guanella.  
 O palestrante Pe. Andres mostrou com luz divina a Parábola do 
Bom Samaritano e nos levou à realidade de um guanelliano colocando-se 

a serviço do irmão, praticando a caridade. 
 Iniciamos o encontro com muitas expectativas e ao término do 

mesmo, nos surpreendemos, pelas grandes maravilhas como: acolhida 
alegre, organização, local agradável, excelente palestra, bem como a 
alegria de encontrarmo-nos como Família Guanelliana. Parabenizamos 

toda a equipe que 
assumiu a organi-

zação e nos opor-
tunizou momentos de profunda espiritua-
lidade e fraternidade. 

 Na Santa Missa, houve a Renova-
ção das promessas com todos os Guanel-

lianos Cooperadores participantes, foi um 
momento muito importante para cada um 
reafirmando nosso compromisso. 

 Este grande encontro nos levou a 
meditar, refletir e nos comprometer mais 

conosco mesmo, com a família e a comu-
nidade, seguindo o exemplo, o amor, a 
misericórdia e a caridade de Jesus com 

todos os seres humanos. Convidou-nos a 
deixar de lado o egoísmo e o sentimento 

do “eu” para incluir o “nós” em nossas 
vidas. Podemos afirmar que o amor de Cristo passa pelo coração de São Luís Guanella e chega a 
nós e devemos vivê-lo com as pessoas que mais necessitam. 

 
Pelo Grupo Irmã Lúcia – Capão da Canoa – RS 

Carmen Elenir Della Méa Bertazzon 
 

 Para mim, o encontro foi uma grande 
parcela de espiritualidade aprofundando o tex-
to bíblico da Parábola do Bom Samaritano. Pe. 

Andres mostrou a importância e a grandeza 
do amor, da partilha, da misericórdia, da cari-

dade e doação para com o necessitado, come-
çando por nós mesmos, chegando à família, 
ao grupo e a comunidade. 

 Só tenho a elogiar o V Encontro da Fa-
mília Guanelliana. Sair, entendendo, valori-

zando e com o firme propósito de aplicar o 
que estudamos, pois só assim estamos enten-
dendo a maravilhosa dedicação de São Luís 

Guanella e o Carisma recebido de Deus, junto 
ao necessitado, sua devoção a Jesus Sacra-

mentado e a Mãe da Divina Providência. 
 

Carmen Elenir Della Méa Bertazzon 

Grupo Irmã Lúcia – Capão da Canoa – RS 
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V ENCONTRO NACIONAL DA FAMÍLIA GUANELLIANA 

 

A cada quatro anos acontece o Encontro Nacional da Família 
Guanelliana, momento em que as duas províncias interagem, e neste 

ano ocorreu em Arujá, São Paulo nos dias 12 a 14 de novembro, num 
local extremamente afastado e muito tranquilo onde as construções 
eram funcionais e bem arborizadas, com salas para cada atividade. 

Fomos recepcionados pelo Conselho Nacional de São Paulo (Paulo e 
Irene) e por uma pessoa do local e recebemos material para o evento, 

fomos direcionados para as acomodações e tudo foi muito bem organi-
zado, pensando na boa recepção, inclusive para as pessoas com difi-
culdades de locomoção. O refeitório era amplo e agradável e a alimen-

tação muito boa. 
A abertura solene foi marcante com a fala dos representantes 

dos Conselhos das duas províncias e do Conselho Nacional. 
A palestra “Saí ao encontro do necessitado” foi muito interessante, o Padre Andres cativou 

a todos; a parte que mais nos chamou atenção foi quando falou do Bom samaritano. Houve ex-

posição de todos os grupos das duas províncias o que nos deu a opor-
tunidade de conhecer melhor cada grupo participante, este momento 

foi realizado no sábado à noite e poucas pessoas ficaram à noite pa-
ra ver os trabalhos, mas foram de extrema beleza.  

A dinâmica realizada foi bem diversificada e participativa pois 

misturou bem cada localidade. A apresentação foi ótima com uns mais 
prolongados e outros mais resumidos. 

Tivemos vários momentos marcantes: a solidariedade de uns grupos e 
a apresentação da Professora Marcia sobre o mesmo assunto solidarie-
dade. A peça realizada na igreja foi muito realista, a encenação de São 

Luís Guanella foi maravilhosa; o momento em que o Padre Remy no 
final da assembleia pediu a todos para fazer uma oração especial para 

a Roberta Mendes, presidente do Conselho Nossa Senhora da Providên-
cia, pedindo para lhe dar força para enfrentar a doença que ela tem, foi 
um dos momentos mais fortes do encontro. Estamos ansiosos na espe-

ra do próximo encontro da família Guanelliana. 
 

Grupo Guanella em Ação - SP 
 

DESPEDIDA DO PADRE ODAIR EM CARAZINHO 

 
 

“TODO O MUNDO É PÁTRIA VOSSA” 

 Tendo presente esta afirmação de São 
Luís Guanella, o Grupo de Guanellianos Coo-

peradores de Carazinho, despede-se do pa-
dre Odair Danieli, que após profícuos três 
anos de convívio no Patronato Santo Antônio 

e Paróquia São José, irá exercer sua missão 
sacerdotal em Santa Terezinha de Itaipu.  

Pedimos que o Espírito de Deus o ilu-
mine e o acompanhe em seu futuro trabalho 
e que Maria, Mãe da Providência, o abençoe. 

Ao Padre Odair nossos votos de felicidades juntamente com a nossa gratidão. 
 

Maria Regina Otto Lopes 
Cooperadora do Grupo Chama da Caridade – Carazinho-RS 

 

GUANELLIANOS COOPERADORES NO ENCONTRO DOS SdC 
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O Provincial dos SdC convidou a presidente do Conselho Interprovincial dos Guanellianos 
Cooperadores para estar um momento com os párocos e diretores de casas guanellianas, em 
encontro formativo em São Paulo.  

Foi ressaltado o fato de que os Servos da 
Caridade, as Filhas de Santa Maria da Pro-

vidência e os Guanellianos Cooperadores 
constituem a Família criada por São Luís 
Guanella. Ele mesmo desejava que todos, 

“no respeito das diferentes vocações, for-
massem uma só grande família sob o olhar 

do único Pai, mantendo sempre fortes os 
vínculos de fraternidade, carregando os 

pesos uns dos outros, contentes de traba-
lhar juntos, gozando do bem que os outros 
fazem e sofrendo do mal que os atinge.” 

(Estatuto AGC) Por isso, foi solicitada aos 
sacerdotes presentes uma atenção especial 

aos grupos de Cooperadores no sentido de reconhecê-los como membros da Família Guanellia-
na, motivá-los a viver o carisma ao qual foram chamados e acompanhá-los em sua formação e 
crescimento espiritual e numérico. 

Também foi apresentada a nova nomenclatura do Estatuto da Associação Guanellianos 
Cooperadores, aprovado em novembro de 2015, em Roma. 

Nosso agradecimento ao padre Mauro Vogt, cujo convite oportunizou este contato de irmãos que 
querem viver o carisma de São Luís Guanella em comunhão e espírito de família. 

 

A Redação 
 

ABERTURA DO ANO – PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA 

 
Como sempre uma das primeiras ativida-

des guanellianas é a abertura do ano. Em São 

Paulo, o evento, organizado pelo grupo Expres-
são Solidária, aconteceu nas dependências da 

paróquia Santa Cruz, no dia 04 de fevereiro, com 
a presença de membros de todos os grupos de 

São Paulo, os Servos da Caridade, as Filhas de 
Santa Maria da Providência e uma jovem colom-
biana que veio ao Brasil para a ordenação do Di-

ácono Eli Marcel.  
Como atividade formativa houve uma pa-

lestra sobre a Campanha da Fraternidade 2017, cujo tema é Biomas Brasileiros e  Defesa da Vi-
da e lema Cultivar e guardar a criação, proferida pelo Diá-
cono Eli Marcel, falando dos objetivos e da importância de 

fazermos alguma atividade para marcar a nossa vida e a 
nossa comunidade, na vivência da preservação do planeta 

e da vida. Sabemos que é preciso u nir, somar forças para 
promover a responsabilidade na conservação dos biomas. 

No evento foi distribuído o calendário das atividades 

para 2017, o Subsídio de Estudo nº 15 e dadas informa-
ções e orientações necessárias para a caminhada de 2017. 
 

A Redação 

 
 

ORDENAÇÕES SACERDOTAIS 
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Os Servos da Caridade ainda estão vibrando de alegria por causa das ordenações sacerdotais 
dos padres Eli Marcel de Abreu e Rudinei Orlandi. 

 

Padre Eli Marcel de Abreu 
 

Na paróquia Santa Cruz, em 
São Paulo,  houve uma pre-
paração para a ordenação do 

padre Eli Marcel que envol-
veu os guanellianos coope-

radores na preparação do 
evento que contou a acolhi-

da das pessoas que chegaram de fora, inclusive de outros países, 

visita às paróquias vizinhas, tríduo vocacional, missa da ordenação, 
recepção da ordenação, primeira missa e almoço festivo. Foram 

momentos especiais de vivência de fé e serviço que “agitaram” a 
comunidade.  
 

 
 

 
Padre Rudinei Orlandi 

 

O padre Rudi-
nei Orlandi foi 

ordenado na 
paróquia Nos-
sa Senhora da 

Luz, em Nono-
ai–RS e lá 

também houve 
uma movi-

mentação ex-
traordinária da 
comunidade, que se articulou para acolher padres, irmãos, 

irmãs e leigos que vindos de fora, na preparação da semana vocacional, do jantar e almoço fes-
tivo. 

 
Foi bonito ver a Família Guanelliana unida e reunida com a presença maciça dos guanellianos 
cooperadores nesses momentos especiais.  

Que Deus ilumine os neo sacerdotes em suas missões. 
A Redação 

 

REVISTA A SANTA CRUZADA EM HONRA A SÃO JOSÉ 

A Revista Santa Cruzada é editada pela Associação Servos da Caridade, com periodicidade 
trimestral, cujo objetivo é divulgar e expandir no mundo a devoção a São José, padroeiro uni-

versal da igreja e particularmente da boa morte e reunir pessoas numa cruzada de orações a 
favor dos agonizantes. 
 Você, aspirante, você cooperador é convidado a ser assinante. Entre em contato com o 

zelador da revista em sua comunidade ou com a sede no Brasil: 0**51.3348-9734 

A Redação 

EXPERIÊNCIA DE SERVIR 
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Participar na elaboração do subsídio de 2017, foi surpreenden-

te, levou-me a fazer pesquisas em fontes, que até então desconhe-

cia. Foram momentos de descobertas e uma experiência que ampliou 

meus conhecimentos, além da preocupação de colocar todos em sin-

tonia e pensar na coletividade. Seria bom que todos pudessem fazer 

esta experiência, acredito que ao elaborar os textos procurando sen-

tir como os leitores irão interpretar é que aprendemos muito mais. 

Agradeço a oportunidade. 

 
Reginaldo Joaquim Velloso Junior 

Cooperador do Grupo Santo Antonio – SP e  

Membro do Conselho Interprovincial 
 

 
 

QUARESMA: UM INÍCIO À META 

 
A Quaresma é um novo início, uma estrada que conduz a uma meta segura: a Páscoa 
da Ressurreição. 

É comum as paróquias incentivarem a penitência na Quaresma, e muitos aderem ao cos-
tume mesmo sem saber o motivo pelo qual o fazem; muitas vezes, deparamo-nos com práticas 

vazias. Muitos não comerão chocolate, outros não beberão refrigerante, e por aí vai… Mas o Pa-
pa, ao falar que não devemos nos contentar com uma vida medíocre, vem nos alertar justamen-
te para o fato de que nos preocupamos muito com a aparência, e nos esquecemos de praticar 

realmente o amor. 

Assim, fica o convite claro do Papa Francisco para este 

tempo de Quaresma. Não basta somente fazer suas práticas de 
penitência; se as for fazer, ofereça-as por alguém; se fizer je-
jum de alguma comida, cuide de oferecê-la a algum pobre; ten-

te também fazer penitência de não falar palavrões ou não falar 
mal do seu próximo; se tiver brigado com alguém, procure-o 

neste tempo e se reconcilie, perdoe, peça perdão e dedique este 
tempo para meditar a Paixão de Cristo. 

Por que não fazer uma penitência de dedicar um pouco do 

seu tempo a escutar um idoso, ajudar um orfanato ou asilo? 
Tantas são as possibilidades que nos permitem fazer deste tem-

po verdadeiramente um tempo de conversão. 

 
Fonte: Folheto Família, Fé e Vida da Pastoral Familiar 

Paróquia Santa Cruz - SP 
 

REUNIÃO DOS CINCO CONSELHOS 

 
Dias 29 e 30 de abril acontecerá, em São Paulo, a reunião anual dos cinco Conselhos da 

Família Guanelliana do Brasil, cujo objetivo, desde 2002, quando se iniciaram essas reuniões, é 
avaliar a caminhada e traçar atividades conjuntas para a manutenção e expansão do Carisma da 
Caridade.  

A Redação 
 

CASA DE DISCERNIMENTO (CADIV)  
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No dia 03 de março, foi iniciado o ano formativo dos 
jovens Aspirantes Servos da Caridade. 
Para marcar oficialmente o início desta importante etapa 

formativa, foi celebrada uma missa na capela da CADIV 
(Casa de Discernimento Vocacional) em São Paulo/SP, pre-

sidida pelo Provincial dos Servos da Caridade, pe. Mauro 
Vogt, concelebrada pelos padres Eli Marcel de Abreu (For-
mador), Adelmo Maldaner (Animador Vocacional) e o Odacir 

Lazaretti (Superior da comunidade).  

Neste ano a casa recebeu três aspi-
rantes, Anulino e Railton, vindos de Amonta-
da–CE e Christian, vindo de Água Boa-MT.  

A celebração contou com a presença 
do tirocinante Renan, que neste ano está 

atuando no Recanto Nossa Senhora de Lourdes, 
irmãs Filhas de Santa Maria da Providência, gua-

nellianos cooperadores, de modo especial os do 
grupo Guanella em Ação, que presentearam os 

recém-chegados com o livro – Oração das Horas -, 
e ainda a presença de várias pessoas da paróquia 

Santa e Cruz e da Comunidade Santa Rosa de Lima. 

Que Deus ilumine os aspirantes para que prossigam na caminhada formativa rumo ao sa-
cerdócio. 

A redação 
 
 

CONHECENDO O ESTATUTO 

 
NOVO ESTATUTO E DIRETÓRIO 

 
O Conselho Interprovincial instituiu uma comissão para a revisão e 

adaptação do Diretório ao novo Estatuto da Associação Guanellianos Coopera-

dores. Cada membro da comissão fará as suas observações e sugestões e uma 
primeira versão do Diretório será apresentada na reunião dos cinco Conselhos 

que acontecerá dias 29 e 30 de abril, em São Paulo. 
 

 
A redação 
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