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‘ HÁ 110 ANOS...como agora?’ 

Há 110 anos da profissão pública de Pe. 
Luis Guanella com os nossos primeiros 
coirmãos, na tarde do dia 24 março de 
1908, é fácil fazer algumas considerações 
que ligam aquele momento da nossa histó-
ria de Congregação com a nossa vida ho-
dierna. Para Pe. Guanella aquele aconteci-
mento constituiu o início do reconhecimen-
to público da Congregação não somente 
diante de Deus, mas finalmente também na 
Igreja, porque este ato foi sugerido pelo con-
sultor da Santa Sé, Pe. Claudio Benedetti 
para dar uma primeira identidade jurídica à 
nossa Congregação, 
apesar que não era 
ainda aprovadas a 
Constituição.  
Após quatro dias do 
ato celebrado em 
Como, quer dizer no 
dia 28 de março, em 
Milão, depois de ter 
repetida a fórmula da 
profissão religiosa com 
outros coirmãos, Pe. 
Guanella faz a indicção 
do primeiro Capítulo geral dos Servos da 
Caridade. 
A crônica diz que “Estavam presentes 14 coir-
mãos de votos perpétuos além de Pe. Giovanni Calvi, 
de votos temporâneos, de votos trienais e por isso tinha 
somente voz ativa”. Pe. Guanella  foi proclamado 
oficialmente Superior geral e foi constituído o primeiro 
Conselho superior. A crônica continua dizendo 
que “o Capítulo durou somente uma inteira manhã: 
já na tarde do mesmo dia reuniu-se pela primeira vez 
o Conselho superior composto, além do Fundador, por 
Pe. Silvio Vanoni, Pe. Vittorio Pontoglio, Pe. Mauro 
Mastropasqua e Pe. Salvatore Alippi”. 
A tarefa  principal deste primeiro conselho 
geral foi evidentemente aquela de consolidar 

aquele projeto de desde algum tempo o 
Fundador iniciou e que encontrou tantos 
empecilhos ao longo da caminhada. 
E entendem-se, por isso, as palavras inspi-
radas de Pe. Mazzucchi quando conta exa-
tamente aquele evento vivenciado no San-
tuário de Como na tarde do dia 24 de ma-
rço: “Naquela tarde, Pe. Guanella, com palavra 
humilde, bondosa, simples, expressava os sentimentos 
do seu grande coração...Quando nos agradeceu por 
ter dado la possibilidade, acolhendo o seu convite 
para pôr-nos a segui-lo ...e poder assim fechar os 
seus dias cansados na pobreza e na quiete santa da 

vida religiosa, o nosso coração 
não aguentou mais, e chora-
mos lágrimas de alegria san-
ta, de arrependimento e de 
gratidão, que marcaram na 
alma um sulco que nunca se 
apagará”.  
Não creio que seja de-
mais, relembrar este 
momento da nossa hi-
stória, pedir a todos nós 
de sentir-nos igualmente 
responsáveis para pôr-
nos em sintonia com 

aquele início carismático, para reforçar 
aquele vinculo de caridade e de comunhão 
fraterna que, no pensamento de Pe. Gua-
nella, é a verdadeira força da Congregação. 
Ele expressava-o, como conta Pe. Mazzuc-
chi, com o agradecimento profundo àque-
les nossos primeiros coirmãos. Nós pode-
mos renová-lo com o nosso maior empen-
ho para descobrir as riquezas e o dom de 
cada coirmão à nossa Comunidade. As-
sumimos todos o compromisso de não fa-
zer sentir a ninguém a nossa Congregação 
estranha ou distante do próprio projeto de 
vida, quando este é conforme às intenções 
do Fundador. 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A experiência de ser pequeno rebanho  que o Fun-
dador vivia naquele momento é ainda hoje verda-
deira para nós que temos tantas fraquezas a serem 
superadas, mas é estímulo também para nós para 
confiar com mais convicção na  Providencia de 
Deus, para não desanimar diante das dificuldades 
do presente; conscientes também nós de acolher 
“em vasos de barro” o grande valor de um carisma, 
capaz não somente de expandir-se geograficamente 
mas também suscitar partilha no povo de Deus e 
entre tantas pessoas de boa vontade que tem a pos-
sibilidade de aproximar-se a Pe. Guanella e aos po-
bres. 
Nós hoje não temos a sorte 
de ter entre nós fisicamente o 
Fundador que com a sua 
força transmitia aos seus reli-
giosos o seu espírito ardente 
de caridade e o seu amor 
apaixonado por Cristo, pela 
Igreja e pelos pobres. Pode-
mos porém fazer memória e 
reviver a nossa história: aque-
la do Fundador antes de 
tudo, mas também aquela 
dos coirmãos que nos prece-
deram, acrescentando a nos-
sa capacidade de escuta da-
queles sinais que nos guiem a 
propor, com o mesmo entu-
siasmo das origens, o dom 
que Deus fez a cada um, à 
Igreja e ao mundo.  
Pe. Mazzucchi afirma que 
naquela tarde, na penumbra 
do santuário sentia-se forte a 
presença do Espírito que so-
prava sobre aqueles grupo de pessoas reunidas ao 
redor do Fundador que eram cientes de viver áti-
mos inesquecíveis de Pentecostes.  
É um convite também para nós celebrar com co-
ração cheio de gratidão a história que nos precedeu, 
mas sobretudo responder, com coragem e grande 
confiança na Divina Providência, ao que o Espírito 
nos pede neste momento histórico para a nossa 
Congregação.  
Como aconteceu aos nossos primeiros coirmãos, 
deveríamos agir de tal maneira que o Fundador 

possa também para nós repetir o seu obrigado, se 
nós efetivamente estamos dispostos  a segui-lo com 
convicção: mas seremos nós particularmente a ale-
grar-nos com ele que conquistou-nos com seu cari-
sma e com sua santidade, envolvendo-nos e aju-
dando-nos a realizar o projeto de Deus em nós e 
para o nosso mundo.  
A proximidade do Capítulo geral certamente deve 
empenhar todos para intensificar a nossa oração e a 
nossa disponibilidade a deixar-nos instruir interior-
mente pelo Espírito do Senhor, mas também pelos 
coirmãos com a sua contribuição sobre os temas 

que nos propomos a refletir.  
E este respeito devo dizer 
que neste ano de prepa-
ração recolheram-se muitas 
contribuições que podem 
encontrar também no nosso 
site oficial, na rubrica dedi-
cada ao XX Capítulo geral. 
Agradeço por esta colabo-
ração, mesmo se não todos 
contribuíram com a mesma 
generosidade... 
Ao invés devo agradecer aos 
delegados do Capítulo que, 
solicitados a escolher desde 
já um determinada Comis-
são, estão empenhando-se a 
aprofundar alguns temas do 
nosso próximo Capítulo.  
Aproveito para pôr neste 
número do nosso Informa-
tivo a síntese das respostas 
que os coirmãos deram so-
bre o tema da Profecia. 
Faço isso também como 

augúrio pessoal por que com o nosso discernimento 
capitular podemos efetivamente responder ao dever 
de ser na Igreja e no mundo profecia com a nossa 
vida santa e com a nossa missão de caridade. 
Com a alegria da Páscoa que se aproxima, desejo-
lhes tudo de bom.    
Roma, 24 de março de 2018,                             Pe. Alfonso  
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‘ AS CONTRIBUIÇÕES DOS COIRMÃOS A RESPEITO DA PROFECIA ’  
Apresento somente uma amostra muito sintética  das respostas 
que os coirmãos deram ao Questionário sobre como ser profetas 
hoje. São frases soltas, indicativas porém de uma aspiração para 
uma transformação interior, mas também visível, a respeito da 
nossa vida.-. Essere profeti di chi? Certamente non di me stesso 
ma di Cristo. La scelta di vita consacrata è proprio questo! 
Divenire Profezia dei beni futuri.  

- Ser profetas de quem? Certamente não de mi 
mesmo, mas de Cristo. A escolha  da vida consagrada 
é exatamente isso! Tornar-se profecia dos bens 
futuros. 

- Ser profetas significa ler o presente para entender e 
orientar-nos para o futuro: somos capazes de fazer isso? Provavelmente devemos ainda amadurecer a este 
respeito... 

- Como fundamento da profecia Jesus põe a opção preferencial pelos pobres. Também nós guanellianos 
seremos profetas na medida em que damos protagonismo aos pobres para acolher o Evangelho.  

- Ser profetas significa pôr mais Evangelho na nossa vida, especialmente com uma vida pobre e sóbria, sendo 
mais humanos, fraternos, próximos das pessoas. 

- A profecia nos convida a fundar a nossa identidade não a partir da nossa funcionalidade e das tarefas que 
realizamos, mas da fonte da qual haurimos o nosso empenho apostólico e caritativo.  

Não todos podem ser profetas da mesma maneira. É necessário apoiar algumas experiências concretas que 
encorajem a caminhada de todos.  

- Alguns observam que perdemos a alegria da consagração, que devemos recuperá-la vivendo uma vida 
pessoal e comunitária mais essencial que contribua a viver as relações humanas, fraternas e amigáveis.    

- Na sociedade de hoje há também para nós o risco que o nosso carisma seja sufocado  pela cultura 
individualista dominante ou pela burocracia. Por isso é de fundamental importância  não ficar fora da 
realidade que nos cerca, mas definir na maneira melhor a finalidade dos nossos projetos. 

- Também as nossas Obras riscam ser vistas como simples Obras sociais, dependentes do Estado, que são 
geridas de maneira corporativa  e isto pode ofuscar a finalidade dos nossos projetos.  

- Não podemos limitar-nos a viver o carisma somente com as Obras tradicionais, normalmente bem geridas. 
De fato nos perguntamos: “O que dizemos com os nossos serviços, visto que a presença é toda ou quase feita 
por operadores leigos?”   

- É necessário saber ver e fazer algo para quem pede ajuda por que não há ninguém ( O ângulo da caridade, 
por exemplo onde é mais fácil inserir a gratuidade ou a ajuda dos voluntários...) 

- Uma das consequências normais para gerir nossas Obras é fazer quadrar os balanços com o perigo de pôr a 
economia nas nossas preocupações....E então onde pomos a Providência? 
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- Um dos problemas atuais para a nossa Congregação parece aquele de definir melhor o sentido e o valor da 
presença do religioso nas nossas Obras, tendo presente a diversidade das situações das nossas Comunidades. 

- Da reflexão sobre a necessidade do testemunho direto do religioso nas nossas 
Obras, alguns coirmãos concluem que é necessário questionar algumas das 

nossas presenças. 

- Observa-se que o PEG não é somente um método educativo, mas é uma 
espiritualidade a ser assimilada interiormente, não a ser escondida 
privadamente, mas a ser proposta como estilo de vida. A visão cristã do 
homem, o forte destaque da educação como “arte de amar com o coração 
do Senhor”, a confiança na educabilidade de cada pessoa, também a mais 

limitada tornam-no certamente um instrumento profético na cultura de 
hoje. 

- Parece claro hoje que a profecia mais importante é a nossa vida de comunidade. 
Num mundo dividido o exemplo dos irmãos que se amam na diversidade significa 

mostrar ao mundo que é possível viver unidos, amar-se e trabalhar juntos apesar de diferentes: se os religiosos 
fazem-no, então é possível.  

- O nosso voto de pobreza, se for vivido integralmente e com alegria, é uma verdadeira expressão profética, 
num mundo no qual o dinheiro manda. 

- Nós fazemos o voto de pobreza mas, na verdade, é difícil viver como pobres, porque temos tudo garantido, 
por isso as pessoas não creem que nós somos pobres, mesmo reconhecendo que cuidamos bem dos pobres.  

- Há também hoje no mundo guanelliano comunidades onde “vive-se demasiado bem e  desperdiça-se” e 
comunidades onde falta talvez o necessário. Façamos partir iniciativas concretas de maior partilha! 

- Devemos avaliar com  coragem o nosso estilo de vida com aquele das famílias pobres que vivem ao nosso 
redor e saber renunciar a gastos supérfluos.  

- Proceda-se com coragem e confiança na direção de “pôr-nos” nas periferias geográficas e existenciais onde 
mais dramáticos e forte levanta-se o grito dos mais pobres.   
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Senhor Jesus, Tu que nos chamaste a seguir-te como religiosos Servos da 
Caridade envia teu Espírito para iluminar as nossas mentes 

e para inflamar o nosso coração  
neste tempo de preparação ao XX Capítulo geral. 

(ou: durante este nosso XX Capítulo geral) 
Renova-nos na alegria de viver o teu Evangelho 

e reaviva em nós o carisma que nos doaste 
por meio do nosso Fundador, São Luís Guanella. 

Faze que este tempo de graça seja para todos nós ocasião  
de renovação espiritual e reforce em nós aquele vínculo de caridade, 

que nos faz saborear a beleza do amor fraterno 
para saber compreender e valorizar as várias culturas 

nas quais a Congregação realiza sua missão de caridade. 
Doa-nos a força para ser, neste mundo, 

profetas de comunhão e servidores dos pobres 
que a tua bondade confia aos nossos cuidados. 

Pedimos isto pela intercessão de Maria Mãe da Divina Providência 
e do nosso santo Fundador. Amém.
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‘ Dal Consiglio Generale ’ 
1. L’attenzione del Consiglio generale in questi mesi è particolarmente diretta alla preparazione del Ca-
pitolo generale, ormai alle porte. Questi i passi compiuti: 

a. Innanzitutto mettendo a fuoco i contenuti che dovrà avere la Relazione del Superiore generale, su 
cui 	 poi il Capitolo dovrà riflettere e lavorare. 

La Relazione è stata già abbozzata e inviata per parti ai Delegati al Capitolo, a cui si è chiesto di pre-
iscriversi a una della 4 Commissioni, perché incomincino a riflettere su qualche tema specifico. 

Le Commissioni sono: 
I Commissione: 	 Carisma – Spiritualità – Vita fraterna e Consacrazione  
II Commissione: 	 Pastorale Giovanile/Vocazionale – Formazione – Famiglia guanelliana  
III Commissione: 	 Missione – Interculturalità – (Profezia) 
IV Commissione: 	 Governo – Amministrazione – Gestione delle Opere – Organizzazione di 	
	 	 	 Congregazione.  
Un buon numero di delegati si è già iscritto ad ciascuna di esse. 

b. Si sono fatti gli inviti a chi ci accompagnerà durante il Capitolo: 
° Il vescovo di Como, Mons. Oscar Cantoni, presiederà la concelebrazione eucaristica di apertura 
del Capitolo nel Santuario del S. Cuore a Como 
° Mons. Martinelli , Vicario episcopale per la Vita Religiosa nella Diocesi di Milano sarà con noi 
nella prima mattinata del Capitolo per l’iniziale momento di spiritualità. 
° Mons Mario Delpini, Arcivescovo di Milano celebrerà con noi la sera del giorno 24 aprile, vigi-
lia della giornata dedicata alla elezione del Superiore generale. 
° Don Mario Aldegani, Superiore generale dei Giuseppini di S. Murialdo ci presenterà le espe-
rienze della sua Congregazione sui temi del nostro Capitolo. 
° Si saranno inoltre i saluti della Madre generale e di altri componenti della Famiglia guanelliana, 
per portare i risultati del Mini-Capitolo che abbiamo tenuto in preparazione al nostro Capitolo 
generale. 

c. Il Segretario sta organizzando tutto quanto corrisponde alle pratiche necessarie per l’arrivo dei 
confratelli dalle varie Nazioni per il capitolo, oltre a tutto quello che sarà necessario per lo svolgimen-
to corretto 	 del Capitolo. 

2. L’altra questione che ci ha tenuto occupati è stata quella su come gestire le conseguenze subite a causa 
del contenzioso con la ‘Nova Domus’. In particolare sull’impegno a estinguere il debito contratto con la 
Banca per poter far fronte al pignoramento e come gestire il mutuo che si è dovuto accendere in ottem-
peranza alla sentenza del giudice. L’impegnativo compito è stato affidato congiuntamente alla due Pro-
vince italiane, che tra l’altro stanno cercando di trovare la forma di rendere indipendente la gestione del-
le strutture di tipo commerciale per non incorrere nei rischi che abbiamo già dovuto subire. 

3. Intanto il Consiglio generale ha continuato a portare avanti la sua attività ordinaria e particolarmen-
te: 

- l’attenzione alle singole province attraverso la lettura dei Verbali dei Consigli provinciali, risponden-
do alle varie esigenze che ci venivano poste e interessandoci verso la situazione di vari confratelli ma-
lati che ci vengono notificati; 
- a riguardo dei progetti e realtà dipendenti dalla Curia si è continuato nell’opera di consolidamento 
del	 le nostre nuove presenze; Comunità delle Isole Solomon e Comunità di Mbeya (Tanzania) con 
l’impegno a trovare un confratello che completi queste due Comunità e a sviluppare le attuali struttu-
re con semplici opere per il nostro apostolato; 
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- a causa della morte improvvisa del nostro collaboratore e presidente della Prokura missionaria in 
Germania, don Luigi ha rappresentato al Congregazione alle esequie del carissimo Gero Lombardo 
e ha aiutato i due nostri confratelli della missione cattolica di Pforzheim a farsi carico della organizza-
zione della Procura missionaria   
- si è continuato il dialogo con le nostre Suore per le mutue collaborazioni che si stanno portando 
avanti; in Romania, Congo e a riguardo dei Luoghi guanelliani 
- Si sta cercando di dare una particolare attenzione all’anno di preparazione alla professione perpe-
tua, per la quale quest’anno sono candidati una ventina di confratelli. 
- Tra le nuove autorizzazioni date dal Consiglio generale dobbiamo ricordare quella di una nostra 
nuova presenza nelle Filippine, a Pangasinam (a circa 3000 km da Manila), dove una Associazione 
locale ci ha chiesto di prendere in gestione un piccolo Centro per anziani. Il Vescovo della zona, a 
conoscenza di questa proposta ci ha subito offerto un terreno per poter stabilirvi la Casa di forma-
zione per i postulanti e dove risiederà la Comunità religiosa.  
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XX CAPITOLO GENERALE  
 

“Carisma Interculturalità  
e Profezia”  

Da 8 al 28 Aprile si svolgerà il XX CAPITOLO  
GENERALE dei Servi della Carità a Barza D’Ispra. 
Per seguire quotidianamente lo svolgimento del Capitolo in 
quei giorni vi invitiamo a collegarvi alla pagina: 
http://www.operadonguanella.it/xx-capitolo-generale-sdc  

              

A tutti voi confratelli, alle nostre care consorelle, 

ai Cooperatori e al MLG,  

ai residenti delle nostre Case  

e a tutti  

i poveri del mondo  

l’augurio sereno e ricco di speranza  

che nasce dalla Pasqua del Signore, 

da tutto il Consiglio Generale

http://www.operadonguanella.it/xx-capitolo-generale-sdc
http://www.operadonguanella.it/xx-capitolo-generale-sdc
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    News di Congregazione 
  

Nella Casa del Padre  
                                           Confratelli defunti    

✓ Il 22 gennaio, residente nella Comunità di San Giuseppe al Trionfale, è tornato alla Casa 
del Padre, Don Sergio Cascioli, di anni 89. 

✓ Il 16 marzo, residente nella Comunità di Brasília, è tornato alla Casa del Padre, Pe. Ar-
mando Bredice, di anni 100. 
 

                                 Familiari dei Confratelli defunti                ✓ Il 16 gennaio, è deceduta a Naro  (AG) la Sig.ra Giuseppina Casula, nonna del nostro con-
fratello Don Enzo Bugea.  

✓ Il 21 gennaio, è deceduta la Sig.ra Luciana Zaccherini, mamma del nostro Don Davide Pa-
tuelli. 

✓ Il 22 gennaio, a Naro, è deceduta la Sig.ra Anna, moglie del papà di Don Calogero Proiet-
to. 
 

                                                Amici defunti                   ✓ Il 12 gennaio, a Neuhausen in Germania è morto il Sig. Gero Lombardo, Procuratore uffi-
ciale della Procura per le Missioni della Congregazione in Germania. 

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale  
 
Prossimo raduno di Consiglio: 22-24 Marzo. 


