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‘ O Coração de Jesus, modelo do nosso amor ’ 

Quando entra-se no Santuário do Sagrado 
Coração em Como não se pode não apro-
ximar-nos ao altar do Sagrado Coração que 
está em frente àquele do Fundador e da 
Irmã Clara. Pe. Guanella fala que  nós na-
scemos do Coração santo de Jesus, do seu 
Coração ferido, para indicar a todos nós este 
Coração como modelo do nosso amor para 
com o Pai e os nossos irmãos. Não certa-
mente um amor feito somente de sentimen-
tos, como algumas vezes poderia ser apre-
sentada ou vivida a devoção ao Sagrado 
Coração, mas 
uma devoção 
baseada sobre 
uma fé profunda 
que contempla o 
Coração de Jesus 
como a suprema 
manifestação do 
amor com que 
Deus Pai nos ama 
como filhos dile-
tos e nos infunde 
a graça de saber 
escutar o grito e a 
urgência dos po-
bres para irmos 
ao encontro deles 
com um coração 
misericordioso. Aqui está toda a essência do 
nosso carisma! Somente participando do 
amor de Cristo poderemos ser autênticos 
Servos da Caridade. É significativo que no 
quadro do Sagrado Coração, venerado so-
bre este altar, Jesus, indica o seu coração 
como resposta aos problemas daqueles que 
o invocam e apoia os seus pés sobre o nosso 
mundo para tornar-se solidário com as nos-
sas preocupações.  
	O Coração de Jesus é um ‘coração 

humano’, um coração ‘de carne’ como o 
nosso; antes é exatamente no seu coração 
humano que se manifesta a plenitude do 
amor divino. Então a nossa especial de-
voção ao Coração de Jesus deve envolver, 
além da nossa vida espiritual, todas as nos-
sas faculdades humanas: os nossos pensa-
mentos, as nossas palavras e as nossas 
ações, as nossas fadigas e as nossas alegrias. 
Ao celebrar a Solenidade do Sagrado Co-
ração de Jesus revivemos o mesmo mistério 
pelo qual a profundidade do amor de Deus 

se manifesta em 
gestos simples, 
ao alcance de 
todos, como 
foram tantos 
gestos de Jesus 
que tinham a 
capacidade de 
chegar ao co-
ração das pes-
soas. Também 
os nossos me-
nores gestos 
humanos de 
amor, de ate-
nção  que po-
demos fazer no 
nosso serviço 

cotidiano, se 
feitos imitando Cristo, possuem uma capa-
cidade muito grande de penetrar na alma 
das pessoas que servimos, por que possuem 
o mesmo valor do amor humano de Jesus. 
E aqui deveríamos retomar em mãos o 
nosso Documento Base para projetos Edu-
cativos Guanellianos (PEG) para nos impe-
lir a viver a plenitude do sentido da nossa 
missão evangelizadora:  
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partindo do Coração de Cristo...pelos caminhos do co-
ração...levar todos ao Coração de Cristo...Este itine-
rário é nos apresentado no segundo capítulo 
do Documento pedagógico que deve-
mos reconhecer como o fundamen-
to inspirador da nossa relação 
educativa. Somente da nossa con-
formidade interior ao Coração 
de Cristo podem emanar 
como consequências lógicas 
aquelas atitudes que devem  
caracterizar as nossas re-
lações para penetrar tam-
bém nos corações, muitas 
vezes, humanamente feridos, 
dos nossos irmãos. O dom de 
sentirmo-nos envolvidos interior-
mente pela bondade do Pai impele- nos a 
pôr todo nosso ser a disposição dos irmãos, como 
Jesus que em qualidade de Filho põe-se a serviço 
dos homens.  
	 Se com o dom do carisma foram abertos 
para nós as riquezas do Coração  de Cristo (Const. 
n.2) nós não podemos não participar o que temos 
recebido e o realizamos com assídua presença junto 
aos nossos pobres, às pessoas às quais envia-nos o 
Senhor, com mansidão e simplicidade como soube 

fazê-lo Jesus que, com um único amor amou inten-
samente ao Pai e às pessoas concretas com as 

quais encontrou-se.  
Um coração de carne é a graça que de-

vemos pedir continuamente ao Senhor 
para tornar mais humanas e mais di-
vinas as nossas relações, também 
quando devemos enfrentar preve-
nções, incompreensões ou indifere-
nça. Pe. Guanella compara a cari-
dade, que deve haurir do nosso 
coração, ao raio do sol que, me-
smo atravessando o barro da ter-
ra, sabe conservar-se puro, por que 

conta não com suas forças, mas 
com a graça do Senhor.   
“Eu vim trazer o fogo sobre a terra, e 

como gostaria que já estivesse em chama!” , 
dize-nos Jesus, e nós que fomos gerados do amor do 
Coração de Jesus não podemos não alcançar a me-
sma meta: “Fazer da caridade do Coração de 
Cristo o coração do mundo”. 
De todo o coração uma fraterna saudação! 
Roma, 23 de junho 2017, Solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus                                                                Pe. Alfonso   
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Devoção do Sagrado Coração  
Espírito guanellianos: revelou no coração de Cristo 

No Coração de Cristo, transpassado  sobre a cruz e presen-
te na Eucaristia, contemplamos a suprema revelação do 
amor de Deus e podemos compreender até que ponto so-
mos de fato filhos amados e redimidos. 
   A ele o Instituto, desde as origens, é consagrado como a 
seu Senhor e Mestre, recebendo contínuas provas de assi-
stência e de bênção. 
   Nada, portanto, prefiramos ao amor de Cristo, nele, 
manso e humilde, cada um de nós saiba inspirar-se de 
modo sempre mais resoluto, empenhando-se  para que o 
Redentor entre no coração de cada homem e nele desperte 
o sentido da divina eleição. 
(Const. SdC n.11).
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‘ Comunicações do Conselho geral’ 
 
Desde a Semana Santa na qual comunicávamos as principais notícias  referentes ao Conselho geral, deve-
mos dizer que as atividades da Casa geral tornaram-se particularmente intensas nestes meses, antes de tudo 
porque tivemos que enfrentar a problemática que viu-nos implicados na difícil situação do processo judiciá-
rio  com a administração da NOVA DOMUS, que é um hotel alugado, situado perto da paróquia San Giu-
seppe al Trionfale, mas também porque nestes meses algumas das nossas Províncias devem organizar as 
transferências nas próprias Comunidades  para o novo ano de apostolado e por isso é necessário algumas 
vezes instaurar um diálogo com o Conselho geral. 
Sintetizamos, tirando-os das Atas das reuniões do Conselho geral, alguns fatos ocorridos e as iniciativas que 
levamos adiante:  

1. Visita do Superior e do Pe. Ciro em Romênia.  Pudemos admirar o bonito testemunho dos nos-
sos dois coirmãos indianos, Pe. Bakthis e Pe. Kalai Antony, seja como apoio às Irmãs, seja no trabalho 
educativo-formativo de um pequeno grupo de jovens em discernimento vocacional. Um agradecimento 
às Irmãs que deram-nos a possibilidade de iniciar esta presença acolhendo-nos numa ala da antiga 
Casa de formação e pela atenção às necessidades da nossa pequena comunidade.  

2. No dia 26 de abril iniciamos o nosso 63° Conselho geral e dedicamos toda a manhã partilhando com 
as nossas Irmãs do Conselho geral renovado, tratando o tema da nossa presença em Romênia, 
para pensar juntos quais possibilidade de futuro podemos prever. Temos aproveitado para informar as 
Irmãs a respeito da celebração do nosso XX Capítulo geral, para as quais pedimos orações e, no tempo 
devido, também partilha de reflexões, especialmente em relação ao carisma guanelliano. Entre outros 
temas tratados: a partilha da missão na África (Kinshasa), onde as Irmãs foram acolhidas pelos nossos 
Coirmãos; a programação do Centro de estudos Guanellianos de Roma e outros...  

3. Com satisfação damos o nula obsta para a Profissão perpetua e a Ordenação diaconal de al-
guns nosso coirmãos: - Francis, Giscard, Abraham e Doss, que frequentam o primeiro ano de licencia-
tura em Roma; Arlindo Britez, Francisco Bernardone e Tiago Santos do nosso Seminário ibero-ameri-
cano de Bogotá. 

4. Tomamos conhecimento com alegria e gratidão a Deus da extraordinária recuperação da saúde do 
nosso seminarista, Sergie, nas Filipinas, pela intercessão da bem-aventurada Clara. Estão sendo recolhi-
dos os documentos necessários para avaliar se efetivamente tratou-se de uma cura extraordinária em 
maneira que se possa acelerar o processo da canonização  da Bem-aventurada.  

5. Pe. Silvano Poletto foi nomeado Conselheiro provincial, referente para as Comunidades do Chile, 
substituindo Pe. Jorge Pintos que foi transferido em Paraguai.  

6. Temos partilhado com a Província ‘Divine Providence’ o sofrimento para situação difícil da nossa Paró-
quia de Vatluru ( Índia - Andra Pradech), causada por conflitos entre os paroquianos, mesmo na oca-
sião das celebrações do primeiro centenário da mesma Paróquia.  

7. Nestes meses consolidou-se a nossa recente abertura missionária em Tanzânia com a visita di Pe. Luigi 
que acompanhou os dois coirmãos, Pe. Giancarlo e Pe. Maximus,  na nova sede de Mbeya. Na se-
gunda feira de Páscoa o bispo Evaristo Chengula abençoou e inaugurou a casa da comunidade religiosa 
confirmando a plena confiança e a estima da Igreja local por ter respondido positivamente partilhando 
o dom do nosso carisma para com os pobres da Tanzânia. A atividade apostólica prosseguirá gradati-
vamente na medida que os coirmãos aprenderão a língua local.  

8. Pe. Luigi prosseguiu a sua visita às Comunidades formativas da Nigéria  para apoiar os nossos 
jovens formadores na importante tarefa de acompanhar os nossos noviços e coirmãos em formação.  

9. Atualização da preparação ao Capítulo geral.  
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Assim que chegavam as respostas dos coirmãos às perguntas das duas Cartas Circulares em preparação 
ao XX Capítulo Geral, foi feita uma síntese. Vocês encontram o resumo das respostas no site da Con-
gregação na Rubrica XX Capitolo Generale – Contributi dei confratelli. As respostas são multíplices; é preciso 
escolher as prioridades e isto poderá ajudar a entender quais são os temas e as reflexões mais importan-
tes a serem desenvolvidas no Capítulo, seguindo as instruções que foram dadas na apresentação das re-
spostas. Obrigado!  

10. Em breve enviaremos a TERCEIRA CARTA CIRCULAR sobre o tema da INTERCULTURALI-
DADE pedindo mais uma vez a colaboração dos coirmãos.  

 
 

‘ Aurelio Bacciarini: lavorare per la Congregazione e le anime’ 
            

 

 

"4

Nel Teatro San Luigi Guanella, a Roma il 20 maggio 2017 si è svolto il Convegno intitolato 
“Lavoriamo per la congregazione e per le anime”, dedicato alla figura del ven. Aurelio Baccia-
rini, guanelliano e vescovo 

Consacrato vescovo il 21 gennaio 1917 e destinato alla Chiesa di Lugano, Aurelio Bacciarini con-
tinuò con fedeltà e sacrificio a percorrere le vie della Provvidenza sulle quali aveva camminato 
con don Luigi Guanella fin dal 1906. Insieme alta croce episcopale che lo chiamava alla respon-
sabilità di una diocesi difficile, egli portò sempre quella dei Servi della Carità, che fino al 1924 
continuò a servire come Superiore generale, poi restando sempre tra loro con il cuore e con le 
mani. 

Il Seminario di studio ha voluto tracciare un profilo della sua complessa figura attraverso tre 
linee interpretative: le principali direttrici nel governo della congregazione maschile, la dottrina 
della vita religiosa scoperta attraverso l'esperienza personale e poi confermata nel magistero 
di superiore e vescovo, l'azione a favore della presenza guanelliana nel Canton Ticino.
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    News di Congregazione 

Eventi di Consacrazione  
✓ Il 6 maggio 2017 nel Seminario Interculturale Mons. Bacciarini hanno emesso la professione 
religiosa in perpetuo nelle mani del Superiore generale: Abah Idoko Francis, Ebalasani Gi-
scard, Jesu Arokia Doss e Agustine Joseph Abraham. L’indomani gli stessi confratelli sono 
stati ordinati diaconi da Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti. 

✓ Il 31 maggio 2017 hanno emesso la prima professione religiosa a Bangalore, India i seguenti 
novizi: Arockia William, Jestin Jeromin, John Bosco, Melvin Raj, Philip Victor e Sa-
chin Son. 
 

Nella Casa del Padre 
 

                                  Familiari dei Confratelli defunti  
✓ Il 29 marzo 2017, a Varese, è deceduta la Sig.ra Paola Brugnoni, sorella di Don Umberto Bru-
gnoni. 

✓ Il 9 maggio 2017, a Kinshasa, RD del Congo è deceduto il Sig. Papa Kubanga, papà del no-
stro novizio Grace Kubanga. 

✓ Il 20 maggio 2017, a Thennur in India, è morto il Sig. Lourdusamy, papà del nostro confratel-
lo Fr. Mathias Lourdusamy.

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale 
 
- Don Ciro:  15 al 30 giugno in Messico-Colombia 

- Don Gustavo: 25 al 10 luglio nelle Filippine 

- Prossimo raduno di Consiglio: 21-22 giugno 

È uscito il libro: “Gli opuscoli pastorali di Luigi Guanella”, schede di lettu-
ra (Don Attilio Beria) a cura del Centro Studi Guanelliani. 

L'accurata analisi di don Beria comprende anche le fonti utilizzate per molti opuscoli pastorali; 
infatti egli è attento, quando possibile, a collocarli in una cornice storica oggettiva che ne agevoli la 
piena comprensione critica. 
Se l'attenzione alle fonti è segno di una metodologia rigorosa, esemplare per accostarsi agli studi 
guanelliani e cogliere in modo nitido e autentico ciò che pensava, credeva, insegnava e viveva il Fon-
datore, in generale le Schede di lettura danno la misura di quanto don Beria sia riuscito a insinuar-
si nel suo cuore'. 
La pubblicazione di questi preziosi strumenti contiene l'auspicio che si possa leggere don Guanella 
con uno sguardo più profondo, operando una 'svolta' nella comprensione del suo mondo intellettuale 
e spirituale. 
Da deposito dove ricercare frasi ad effetto o di circostanza, quasi 'pezze di appoggio' per tesi pre-
confezionate, il patrimonio degli umili opuscoli pastorali, tradizionalmente noti come 'operette', può 
davvero rivelare la dimensione più intima e solida di don Guanella, sulla quale don Attilio Beria 
ha gettato la luce del suo rigore di studioso unita all'amore fedele e filiale per il nostro santo Fonda-
tore. 

                 BRUNO CAPPARONI, Direttore Centro Studi Guanelliani


