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‘ A fase dos Capítulos Provinciais ’ 

Caríssimos coirmãos, 
Nos meses de setembro e novembro, com a 
celebração dos Capítulos provinciais, en-
tramos no vivo da preparação ao XX Capí-
tulo geral. Faz-se mais intenso o nosso em-
penho para invocar do Senhor o seu Espíri-
to de discernimento e para empenhar as 
nossas comunidades, e especialmente os 
coirmãos escolhidos para serem delegados 
do Capítulo, a preparar-se convenientemen-
te, a fim de fazer emergir as instâncias mais 
vivas das nossas Comunidades e assim enri-
quecer a reflexão capitular.  
Dos Capítulos provinciais esperamos uma 
colaboração significativa que reflita 
a realidade e a cultura do pró-
prio território mas, ao me-
smo tempo seja estímulo 
ao projeto global da 
Congregação para res-
saltar o que mais refe-
re-se ao nosso teste-
munho de vida, ao 
nosso carisma e à nos-
sa missão. É especial-
mente  importante, ne-
ste tempo de graça da 
história da Congregação, 
viver o espírito de partilha dos 
dons, para crescer na nossa comu-
nhão espiritual e operativa para que corre-
sponda à visão universal da nossa Congre-
gação.  
Os Capítulos provinciais, além das reflexões 
sobre os temas do XX Capítulo geral: cari-
sma, interculturalidade e profecia, deverão 
responder a um questionário comum, pre-
parado pelo Conselho geral, a respeito da 
formação, do governo e da organização da 
Congregação e da missão, para estimular o 
Capítulo geral a dar orientações concretas 

de programação para o próximo sexênio. 
A este respeito será certamente muito va-
lioso não somente a reflexão teórica, mas 
especialmente a experiência vivida nas nos-
sas Comunidades para alargar os horizon-
tes de renovação importantes para todos. E 
é por isso que entre as tarefas do Capítulo 
geral há também aquele de tomar em con-
sideração os desejos e as propostas que 
chegam das Comunidades e também de 
cada coirmão. Estamos então todos convi-
dados a sentir-nos  protagonistas neste 
tempo de avaliação e programação.  
O Capítulo geral não se vive somente nas 

três semanas nas quais reunir-se-ão os 
delegados de toda a Congre-

gação, mas é um processo 
que o Espírito Santo inicia 

no coração de cada 
Coirmão despertando 
responsabilidade, di-
sponibilidade e recur-
sos e que continuará 
na aplicação das 
orientações do Capítu-

lo em toda a Congre-
gação.  

O Capítulo geral é sobre-
tudo um evento espiritual 

que deve ser preparado na 
oração e na reflexão pessoal e comu-

nitária, envolvendo toda a Família guanel-
liana.  Já foi comunicado que em vista do 
XX Capítulo geral estaremos escutando 
também as nossas Coirmãs, as Filhas de 
Santa Maria da Providência, os Coopera-
dores e os leigos guanellianos numa reu-
nião preparatória que acontecerá em 
Roma no nosso Seminário teológico nos 
dias 10 a 12 de novembro  e que chama-
mos Mini Capítulo de Família 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Pensamos que era justo entrar em diálogo também 
com os outros membros da Família guanelliana a 
fim de que nos iluminem com as suas reflexões e 
propostas.  
Neste tempo de preparação espiritual convido em 
maneira especial a viver a espiritualidade de comu-
nhão reavivando em nós aquele espírito de família 
que deverá ser o alicerce sobre o qual construir a 
nossa renovação espiritual. Espírito de família que 
deve tornar-nos capazes de ver e reconhecer o boni-
to que há em cada coirmão e a realidade de Con-
gregação; que permite-nos acolher e partilhar os 
recursos das diferentes culturas; que torna-nos mais 
conscientes de receber dos pobres a  riqueza de vida 
que eles exprimem apesar de suas limitações; que 

infunde-nos criatividade e coragem para abrir-nos 
também às novidades da história e das inspirações 
do Espírito. Lembro-vos de rezar e fazer rezar coti-
dianamente a oração preparada para o XX Capi-
tulo geral. 
Estamos convencidos que estas metas assim altas 
alcançam-se através da Palavra de Deus e da 
oração, através a experiência cotidiana do diálogo 
fraterno em comunidade, através da generosidade 
em enfrentar também as dificuldades de ordem 
material que estamos vivendo. 
O Senhor nos acompanhe com as suas graças e 
com a sua Providência 
Uma cordial saudação 
Roma, 15 de Setembro de 2017,           Pe. Alfonso Crippa 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CAPITOLI PROVINCIALI e di DELEGAZIONE  
Provincia N.S. di Guadalupe 
Data e luogo: Giugno 20-23, 2017 – (Sede della provincia - Città del Messico) - MESSICO 
Titolo: “Promoviendo la fraternidad en interculturalidad” 
 Rappresentante del Consiglio Generale: P. Ciro Attanasio  
Delegazione N.S. della Speranza 
Data e luogo: Settembre 10-14, 2017 – (Don Guanella Centre - Nnebukwu) - NIGERIA 
Titolo: “See, I am doing something new” 
Rappresentante del Consiglio: P. Alfonso Crippa  
Provincia Santa Cruz 
Data e luogo: Settembre 25-29, 2017 – (Hotel Pampas – Mantra, Canela -RS)-BRASILE 
Titolo: “Carisma, Interculturalidade e Profecia”. 
Rappresentante del Consiglio: P. Ciro Attanasio  
Provincia Cruz del Sur 
Data e luogo: Ottobre 9-13, 2017 – (Sede della Provincia - Tapiales) - ARGENTINA 
Titolo: “Carisma, interculturalidad y profecía” 
Rappresentante del Consiglio: P. Ciro Attanasio  

   Provincia Romana San Giuseppe  
  Data e luogo: Ottobre 8-13, 2017 – (Casa Santa Rosa - Roma) - ITALIA 
Titolo: “Tempo di riforma? La Provincia tra le esigenze della consacrazione, le 
sfide della missione e della profezia”. 
Rappresentante del Consiglio: P. Umberto Brugnoni  

Provincia Sacro Cuore:  
Data e luogo: Novembre, 6-11, 2017 – (Barza d’Ispra - Varese) - ITALIA 
Titolo: “Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
(Is. 43,19)” 
Rappresentante del Consiglio: P. Luigi De Giambattista  

Provincia Divine Providence: 
Data e luogo: Novembre 20-24, 2017 - (Saint Joseph Seminary - Cuddalore) - INDIA 
Titolo: “Deepening our Charism and Intercultural Communities” 
Rappresentante del Consiglio: P. Alfonso e P. Gustavo
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‘ Há 25 anos começou assim a nossa presença na África ’ 
Apresento o estudo feito pelo Irmão Franco Lain sobre a história dos principais momentos que nos 
levaram a realizar a nossa presença na África. Este ano celebramos o 25° ano da primeira presença 
estável em Nigéria.  
No dia 13 de junho de 1989 acontece o primeiro encontro do Bispo de Owerri, Mons. Mark Unegbu, acompa-
nhado pelo Pe. Kevin Akagha, com os nossos coirmãos Pe. Domenico Saginario e Pe. Wladimiro Bogoni. 
Depois de duas semanas do encontro, 
Pe. Maurizio Bianchi e Pe. Wladimiro 
Bogoni visitam a Nigéria desde o dia 
2 até o dia 28 de julho de 1989, 
acompanhados do Pe. Anthony Njo-
ku.   
No retorno, Pe. Maurizio escreve no 
boletim Informazioni:  
Desde muito tempo alguns coirmãos 
tinha o desejo de abrir-nos para novas 
fronteiras. Quase como resposta, o 
Conselho geral reunido em Roma no 
mês de novembro passado com os 
Provinciais de todas as Províncias, 
convidava-nos a uma mais evidente 
dimensão missionária.  
Numerosas indicações nos orientaram para a Nigéria. Em julho, com o coirmão Pe. Wladimiro Bogoni, estive 
naquela nação, exatamente em Biafra, da qual bem lembramos as vicissitudes de grandes sofrimentos.   
Esta viagem marcou o encontro entre duas figuras fundamentais no processo de implantatio da nossa Congre-
gação na África: o Pe. Provincial Maurizio Bianchi  e o Bispo Merk Unegbu. 
	 A relação entre os dois continuará com outras visitas, sempre com profundo respeito de ambas as partes 
e com grande abertura na colaboração assim que se criou uma compreensão mutua.  
	 Como fruto da primeira viagem no início de novembro o Provincial informa o Conselho que: chegaram 
da Nigéria os primeiros três aspirantes que ficarão no nosso seminário de Anzano del Parco. 
	 Os três jovens eram Lawrence Ejimofor da diocese de Owerri, Titus Ezenyimolo dell’Anambra e Cri-
stofer Obiagba del Delta.  
	 O Capítulo provincial do mês de dezembro de 1989 confirma a decisão de abrir-se para a África: os 
delegados ao Capítulo exprimem apoio à linha escolhida pelo governo provincial.  
No início dom mês de junho de 1990 o bispo Unegbu visita novamente a Itália e participa de um encontro com 
o Conselho provincial da Provincia Norte Itália. Os coirmãos a serem enviados eram Pe. Wladimiro Bogoni e Pe. 

Ezio Canzi, que iriam para uma primeira experiência no 
mês de julho de 1990.  
	 No dia 29 de junho partiam para a Nigéria três 
coirmãos: Pe. Wladimiro Bogoni, Pe. Ezio Canzi e Pe. 
Marco Riva como acompanhante.  
	 Os coirmãos retornaram da Nigéria no dia 18 de 
agosto, e trouxeram boas notícias, cheias de esperança e 
abertas para amplos horizontes. 
	 Pode-se dizer que este foi o primeiro contato de vida 
concreta de uma pequena comunidade guanelliana: al-
guns coirmãos Servos da Caridade viviam pela primeira 
vez juntos na África. O lugar era um velho mosteiro das 
Carmelitas de Owerri, depois de algum tempo este lugar 
tornou-se centro pastoral diocesano.  Os três coirmãos 
viviam junto a três seminaristas. A maior parte dos dias 
era aproveitada para fazer uma visita detalhada a todas 

as paróquias da diocese, falando sobretudo com os párocos para obter informações a respeitos das pessoas com 
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deficiência, e além do mais fazendo entrevistas vocacionais com eventuais candidatos. Ao longo deste período 
escolheram-se sete candidatos: dois para a teologia (com a ajuda de Pe. Anthony Njoku) dos quais somente Be-
nedict Onyema entrou, e cinco para a filosofia, entre eles Christopher Orji e Kelechi Maduforo. 
Esta experiência porém ficou de qualquer maneira um fato isolado na narração da história da nossa implantatio, 
quase fruto prometido e nunca realizado... 
Depois da primeira experiência em Owerri, Pe. Wladimiro foi para Londres para estudar a língua inglesa, en-

quanto Pe. Ezio concluía o seu apostolado em Espanha, 
para alcança-lo apenas possível em Londres. 
No mês de setembro de 1991 os dois coirmãos teriam 
que ir à Diocese de Owerri e assumir a responsabilidade 
da erigida paróquia de Orsu-Obodo. Mas no mês de 
outubro Pe. Bogoni fala com a comunidade da sua indi-
sponibilidade para continuar com o projeto. Não garan-
te então sua presença estável para o período necessário a 
fim de iniciar a nova comunidade de Owerri. 
A esta altura, quando parece que todo o projeto estava 
numa situação de crise total, intervém a disponibilidade 
de Pe. Giancarlo Frigerio que estava preparando-se para 
ir em Nazareth que aceita de ir na Nigéria junto a Pe. 
Canzi. O projeto então continua com algumas muda-
nças: Pe. Ezio assumirá a responsabilidade do trabalho 
de discernimento vocacional e da formação e Pe. Gian-

carlo do trabalho apostólico.  
Durante as férias do Natal de 1991 Pe. Giancarlo visita a Nigéria pela primeira vez junto ao conselheiro geral Pe. 
Giancarlo Pravettoni. Ficam em Nazareth com Pe. Antony Njoku por quinze dias, visitam o bispo Unegbu, con-
hecem o terreno de Nnebukwu.  
As coisas começam a mover-se: no dia 24 de março de 1992, dia do aniversário da primeira profissão religiosa 
dos Servos da Caridade, na capela de Anzano del Parco o superior geral Pe. Pietro Pasquali entrega o “mandato 
missionário” aos dois coirmãos, estavam presentes numerosos coirmãos, representando todas as comunidades da 
Província Norte Itália. 
Na homilia Pe. Pietro recorda: 
...Obedecendo a uma impulso interior e à mesma lógica da caridade que não conhece confins, Pe. Guanella já 
no ano 1913 começou a sua presença com as Irmãs nos Estados Unidos e Pe. Leonardo Mazzucchi, de venera-
da memória, no ano 1925 abriu à Opera don Guanella o caminho para a América Latina que por vários decê-
nios ficou o campo privilegiado da nossa missão.  
Depois da beatificação de Pe. Guanella, enquanto consolidava-se e ampliava-se a nossa presença nas novas 
nações da América Latina, abriram-se mais amplos horizontes, não somente na velha Europa (Espanha), e no 
Oriente Médio (Nazareth), mas também em Ásia, o continente mais populoso e berço de muitas religiões. A 
Opera don Guanella de fato chegou recentemente nas Ilhas Filipinas e, entre pouco tempo, chegará também em 
Índia.  
Até três anos atrás a África, pela qual o Papa também recentemente manifestou a sua predileção, não foi tomada 
em consideração. Em verdade ao tempo da beatificação de Pe. Guanella tivemos convites de Bispos africanos, 
mas não damos muitas importância porque as nossas forças eram necessária para a América latina. Esta tarde ao 
invés estamos inaugurando um novo itinerário que leva a Opera don Guanella ao grande continente africano... 
Uma semana depois o Provincial assinava o decreto oficial de instalação da Congregação a Owerri:  

O Conselho provincial  
Como resposta a um desejo dos coirmãos de dar à Província uma atividade em terra de missão, visto: 
- o convite do Bispo de Owerri (Nigéria) para abrir uma casa na diocese 
- la promessa de vocações autóctones 
- as tratativas e as previsões destes últimos três anos que se referem:  
- à doação do terreno necessário 
- á finalidade assistencial e pastoral aceita e desejada da Diocese 
- á aprovação dada pelo Conselho geral nos vários itinerários das    tratativas, o consentimento também externo de ajuda de grupos de 
leigos 
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 - vendo tudo isso como sinal da Chamada no novo campo de missão 
decide de iniciar a atividade da Congregação na Nigéria – Owerri, 

confiando a tarefa aos coirmãos Pe. Ezio Canzi e Pe. Giancarlo Frigerio. 
Comunica tudo ao Superior geral para confirmar e ao Bispo de Owerri.  
Como 30 de março de 1992.                                                                                 Pe. Maurizio Bianchi  
A resposta do Conselho geral chegou depois de duas semanas: o Superior geral erigia oficialmente a residência 
de Orsu-Obodo, à direta dependência do Superior provincial da Provincia Sacro Cuore. 
O decreto de ereção exprimia as três finalidades apostólicas da nova presença: reabilitação das pessoas com defi-
ciência, ministério  pastoral e formação dos novos candidatos para a Congregação. 
No dia 7 de maio de 1992 iniciava a viagem... 
Este é o texto do decreto:  
O abaixo-assinado Superior geral da Congregação dos Ser-
vos da Caridade – Opera don Guanella, 
- visto o consentimento escrito no dia 11 de maio 1991 por 
S.E. Mons. Mark Unegbu, bispo de Owerri ( Nigéria), 
- o pedido  formal do Superior e conselho da nossa Provín-
cia Sacro Cuore recebido no dia 1° de abril de 1992,  
- tendo presente a iminente viagem para a Nigéria dos 
coirmãos Pe. Ezio Canzi e Pe. Giancarlo Frigerio, com voto 
deliberativo do Conselho geral recebido no dia 10 de abril 
deste ano, segundo as normas do direito da Igreja e nosso 
com o presente decreto que se erija como residência, dire-
tamente dependente do Superior  da Província do Norte 
Itália, a comunidade religiosa que iniciará 
 em Orsu Obodo. 
A casa terá como finalidade o cuidado das pessoas com 
deficiência  segundo a tradição da nossa Congregação e, no 
tempo oportuno, também um centro pastoral, em base às 
disposições do Bispo de Owerri e de acordo com a Opera don Guanella.  Neste intermédio será também tarefa 
dos Coirmãos acompanhar em Nigéria a formação dos jovens aspirantes à Congregação e desenvolver a ativi-
dade vocacional. 
Cópia do presente decreto será guardada no nosso arquivo e naquele da Província Norte Itália e da casa de Orsu 
Obodo 
Roma, 16 de abril de 1992  
O Secretário geral	 	 	 	 	 	 	 	 O Superior geral 
Pe Tonino Gridelli	 	 	 	 	 	 	 	 Pe Pietro Pasquali 
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È uscito il libro: “Una lunga fedeltà. Don Pietro Scano”, Roma, Nuove Frontiere, 
2017, (I Tascabili Don Guanella, n. 11), 85 p. 

La biografia di un sacerdote guanelliano (1929-2013), memoria ed esempio del carisma di carità vissuto 
in terra e in spirito di missione. 
 «Gli ultimi mesi di vita di don Pietro, nonostante il male che da tempo lo aveva fortemente indebolito, 
erano diventati quasi un pellegrinaggio. In un tragitto però molto breve: tra la sua stanza e la chiesa par-
rocchiale, Santa Maria della Provvidenza a Napoli, zona Miano. Lo percorreva già di primo mattino, 
quando scendeva per la preghiera comunitaria dei confratelli, ma lo continuava anche dopo, sul mezzogior-
no e nel pomeriggio. Che facesse freddo o caldo o piovesse. Che qualcuno lo aspettasse o lo avesse fatto 
chiamare. Don Pietro partiva per istinto ormai e, coprendo sempre la stessa distanza, arrivava in chiesa. 
Una breve preghiera, fatta più con lo sguardo che con le labbra. Un giro tra i banchi in cerca forse di anti-
chi volti, sicuramente di ricordi cari. Poi, ripercorrendo la sacrestia, il cortile, il corridoio, il refettorio e le 
scale, tornava nella sua stanza, spoglia e austera come quella di un certosino… 
…Si muore come si è vissuto. Per don Pietro la vita era stata una continua ‘uscita’, in cerca dell’altro, con 
instancabile dedizione. Dalla gente ora riceveva il contraccambio» (pp. 7-8). 
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    News di Congregazione 

Eventi di Consacrazione  
✓ Il 24 giugno, nella Parrocchia Nuestra Señora de las Lajas, in Bogotá, Colombia, Arlindo 
Brítez, Francesco Bernardone dos Santos Cosa e Tiago da Silva hanno emesso la loro 
professione religiosa in perpetuo. L’indomani nella stessa parrocchia hanno ricevuto l’’ordinazio-
ne diaconale per la preghiera e l’imposizione delle mani di Mons. Luis Manuel Ali Herrera. 

✓ Il 1 luglio a Legazpi, nelle Filippine, hanno emesso la prima professione religiosa i novizi: La-
nuza Mark, Nguyen Van Dao e Nguyen Van Dien.  

✓ Il 25 luglio a Nnebukwu, in Nigeria hanno fatto la prima professione religiosa i novizi Eze 
John Kennedy Munachi, Kubanga Grace Izangi, Mangalano François Maldini, Ma-
zembo Téophile, Nwabar Valentine Ugochukwu, Nyenga François Tomukele, Ozor 
Henry Chumkwumerie e Tyotule Thaddeus Tersugh. 

✓A Kinshasa, nella RD del Congo, il giorno 1 agosto nella Cattedrale Notre Dame du Congo, 
sono stati ordinati sacerdoti: Oscar Kasongo Ntabala, Gedeon Ntambo Enewa e Marc 
Mamona Mamona, per la preghiera ed imposizione delle mani di Mons. Laurent Monsengwo 
Pasinya, Arcivescovo Metropolitano di Kinshasa. 

✓ Il 5 agosto ad Owerri (Nigeria) nella Cattedrale Maria Assunta, abbiamo avuto la grazia del-
l’ordinazione sacerdotale di altri quattro: Eustace Nnadozie Diala, Jerome Eze Iwuchuk-
wu, Vincent Chukwudi Oguejiofor e Stephen Chijioke Ozokoye per la preghiera ed im-
posizione delle mani di Mons. Anthony Obinna. 

✓ Il 22 agosto nella Chiesa del Seminario Saint Joseph di Cuddalore (India) sono stati ordinati 
sacerdoti dalle mani di Mons. Antony Anandarayar. Vescovo della Diocesi Pondy-Cuddalore, i 
seguenti confratelli: Rathna Pandi Antony Xaviour; Antony Samy Arockia Vanathaiyan, 
Vissampalli Maria Balayesu; Badugu Christu Raju; Sammanasu Nathan Joseph Fer-
nandez; Arockia Samy Michael Durai Samy; Maria John Joseph Periyanayagam; An-
tony Cruz Selvakani. 

Nella Casa del Padre 
 

                                  Familiari dei Confratelli defunti  
✓ Il 28 giugno 2017 è deceduta a Medianeira (PR – Brasile) la Sig.ra Iracema Back, madre 
del nostro confratello Ir. Edgar Back. 

✓ Il 30 giugno 2017 a Pozzo Faceto (BR) è tornata alla casa del Padre la Sig.ra Maria Boggia, 
nonna del nostro confratello, Fr. Enzo Gallo.

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale  
- Don Alfonso: 9-18 settembre in Nigeria 

- Don Ciro: 14-19 settembre in Romania; 24-5 ottobre in 
Brasile; 6-25 ottobre in Argentina. 

- Don Gustavo: 21 al 03 ottobre negli Stati Uniti. 

- Don Luigi: 12-21 settembre in Germania; 2-6 ottobre 
Incontro confratelli provenienti da altre Province a 
Fraciscio; 9-29 ottobre a Noro (Is Solomon). 

- Prossimo raduno di Consiglio: 21-22 settembre. 


