
 

 

 

 

 

 
 

 

 

10° Aniversário da Canonização do Pe. Luís Guanella 
 

Queridos Coirmãos, Coirmãs, Guanellianos Cooperadores e Amigos 
 

 Os dias 23 e 24 de outubro deste ano marcam duas datas de alegria para 

toda a Igreja e para a Família Guanelliana. Estamos muito felizes de poder celebrar 

em todo o mundo o 10º aniversário da canonização de São Luís Guanella, nosso 

Pai Fundador. Vivemos nestes últimos tempos, por causa da pandemia, grandes 
dificuldades e limitações, mas sentimos o dever, quase como um desabafo de 

libertação, exprimir agora o ano de gratidão e de louvor ao Senhor que nos libertou 
e nos salvou. 

 A Família Guanelliana, através dos Conselhos Gerais das Filhas de Santa 
Maria da Providencia, dos Servos da Caridade e dos Guanellianos Cooperadores, 

convida a todos para esta exultação, colhendo a ocasião propícia oferecida pela 

lembrança do particular dom de graça concedido à Igreja há 10 anos, mediante o 
testemunho humano e espiritual de São Luís Guanella. 

 A sua vida foi um contínuo caminho de amor a Deus e à humanidade, numa 
dedicação particularmente significativa para mostrar ao mundo que é possível 

instaurar o Reino de Deus entre os homens, também entre os últimos da nossa 
sociedade atual. 

 Cremos que todos nós trazemos vivamente no coração e na mente aquele dia 

23 de outubro de 2011, quando na solenidade da canonização, na Praça São Pedro, 
cheia de fiéis, o Papa Bento XVI, pronunciou as palavras litúrgicas da canonização: 

“Em honra da Santíssima Trindade, ouvindo o parecer de muitos irmãos no 

episcopado, declaramos e definimos santo o Bem-aventurado Luís Guanella e o 
inscrevemos no rol dos santos e estabelecemos em toda a Igreja que ele seja 
devotamente honrado entre os santos”. 

 Na homilia dessa memoranda celebração, o Papa Bento XVI, depois afirmou: 

 “Graças à sua profunda união com Cristo, contemplando o seu amor, Dom 
Guanella, guiado pela Divina Providência, se fez companheiro e mestre, 
consolador e alívio para os mais pobres e fragilizados. […]. Hoje queremos 
louvar e agradecer ao Senhor porque em São Luís Guanella Ele nos deu um 
profeta e um apóstolo da caridade. No seu testemunho, tão cheio de 
humanidade e de atenção para com os últimos, reconhecemos um sinal 
luminoso da presença e da ação benéfica de Deus: d’Aquele Deus que defende 

o estrangeiro, a viúva, o órfão, o pobre que deve deixar o seu manto, a sua 
proteção para cobrir o corpo à noite. (Ex 22, 20-26). Possa, este novo santo da 
caridade, ser para todos nós, modelo de uma síntese profunda e fecunda entre 
contemplação e ação, como ele mesmo viveu e praticou”. 

 



Nos alegra fazer memória, também da conclusão da homilia do Papa Bento XVI:  

 “São Luís Guanella nos obtenha crescer na amizade com o Senhor para ser no 
nosso tempo portadores da plenitude do amor de Deus, para promover a vida 

em todas as suas manifestações e condições e para fazer com que a sociedade 
humana se torne cada vez mais a família dos filhos de Deus”. 

 Já se passaram 10 anos e nos parece um imperativo perguntar-nos: o que 
podemos fazer para viver eficazmente o carisma que recebemos como dom do 
Espírito Santo? 

 Gostaríamos de sugerir para toda a Família Guanelliana alguns valores que 
deveriam ser reavaliados nas nossas comunidades e nas nossas famílias: 

 A confiança na Divina Providência, lembrando das palavras do Fundador: “É 
Deus quem faz”. Nós somos somente instrumentos da sua bondade, do seu 
amor misericordioso. 

 Dar espaço, diariamente, à oração e à Eucaristia, como alimento para nossa 

fé e missão. 

 Continuar a estudar e aprofundar a vida de São Luís Guanella, e traduzir 
também de uma forma laical o seu carisma e os seu espírito. 

 Caminhar unidos, como irmãos e irmãs, como Família Guanelliana, 

partilhando a graça de Deus, a energia do trabalho desenvolvido a favor dos 
irmãos pobres e a capacidade de juntos, alargar a tenda da caridade no 
mundo inteiro. 

 Querida Família Guanelliana, o Fundador, no seu tempo deu um belo e rico 

testemunho daqueles valores. Agora cabe a nós! É o tempo presente que Deus 

oferece a nós, hoje, para continuar a enriquecer o mundo com o Seu amor 
misericordioso para todos. Que o vínculo da caridade, tão significativo para o Padre 

Guanella, seja o fundamento de tudo aquilo que conseguiremos dizer e fazer como 
Família. 

 As celebrações para o 10º aniversário de canonização serão 

significativamente relevantes se o mundo se der conta de que a Obra de Dom 
Guanella “ainda tem um futuro para o qual olhar, para o qual o Espírito ainda nos 
impele a realizar grandes coisas” (VC 110).  

 Será este o anúncio, caríssimos, que contagiará o mundo promovendo-o para 
a caridade! 

 Continuemos a rezar e a agir afim de que, como auspicava São Luís Guanella, 

“se difunda o espírito de caridade em todos os corações” e que não haja ninguém 
“que não coopere para a salvação dos pobres”. 

 Tudo o desejamos a todas as comunidades religiosas e a toda a Família 
guanelliana espalhada pelos cinco continentes que nos acolhem. 
 

 

Roma e São Paulo, 23 de outubro de 2021 
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