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‘Voluntariado no convento’	
 
Lia alguns dias atrás na Revista Testimoni do mês de 
setembro passado um artigo que me provocou muita 
curiosidade a partir do seu título: Ano do voluntariado no 
convento. Do que se trata? Simplesmente de uma 
experiência de voluntariado de três meses a um ano para 
ser vivida em uma comunidade religiosa. Uma iniciativa da 
Conferência Episcopal Alemã que inicialmente era 
denominada Convento ad tempus e, que se reduzia um 
pouco, como ao nosso Vinde e Vedi, aos finais de semana 
passados em um convento. Agora, no entanto, dada a 
positividade da experiência, a proposta se torna mais 
exigente: de três meses, no mínimo, a um ano para jovens 
de qualquer idade. Significativa também é a motivação 
apresentada: "O objetivo do Ano de voluntariado não é, no 
entanto, um aumento no número de ingressados. Em vez 
disso, pode haver uma troca que beneficie os participantes 
e as comunidades religiosas. Especialmente para estes 
últimos. De repente, as comunidades têm a possibilidade 
de se confrontar com outros temas, com pessoas e 
mentalidades completamente diferentes, e esse fato as 
torna mais vivas” (Ruth Pucher e Maria Stadler). 

Na visita canônica a muitas comunidades guanellianas 
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espalhadas por todo o mundo, pude tocar com a mão o quão ainda é difícil e frágil viver o tema 
da interculturalidade e observar quantas dificuldades relacionais geram no viver na mesma 
comunidade de coirmãos de diversas proveniências, sejam geográficas que culturais, de estilos 
de vida, hábitos, orientações. Ainda estamos no início desse desafio que o XX CG nos deu como 
uma experiência a ser realizada dentro de nossas comunidades guanellianas. A exortação a 
todos, feita nessas visitas canônicas às comunidades, é clara: vá em frente, não desanimemos, 
não joguemos a toalha diante das dificuldades que sempre estarão. Esta é a estrada certa que o 
XX CG nos indicou como profética e de fidelidade ao nosso carisma hoje. O bem sempre faz 
fadiga para se expressar, é preciso paciência, perseverança e tenacidade! 

A notícia da Igreja alemã pode nos sugerir algo sobre isso? A acolhida em casa, de pessoas não 
religiosas consagradas, não pode também ajudar a quebrar a caixa de nossos próprios 
nacionalismos, de hábitos religiosos que colocamos sobre nós mesmos como um vestido e com 
dificuldade estamos dispostos a desvestir? Não quero fazer campanha pela nova proposta da 
Conferência Episcopal Alemã; as conclusões operacionais são dos encarregados dos trabalhos, 
sejam estes Provinciais quanto animadores do PGV (Pastoral Vocacional), mas a todos vocês 
coirmãos, gostaria de enviar o convite para considerar essa possibilidade de abertura e acolhida 
em nossas comunidades. Não é nova esta mensagem e convite. Se relermos os últimos 40 anos 
do caminho dos leigos guanellianos, de nossos Cooperadores, por exemplo, quantos apelos dos 
Capítulos, dos Superiores a abrir as nossas comunidades religiosas para a oração, para 
momentos de partilha, para um trabalho em conjunto com eles. E algo devemos dizer que 
também foi feito! Por que não continuar então? 

Agora, não se trata especificamente de jovens que buscam apenas um discernimento 
vocacional; talvez essa não seja a primeira motivação a ser dada; trata-se de jovens, de homens 
que batem às portas de nossas comunidades por um tempo de busca de serenidade, de paz 
interior, de intercambio de dons, de enriquecimento mútuo, de compreensão da VC em seus 
aspectos de esperança, de alegria e também de dificuldade. Por que ter medo de trazer à tona 
também nossas dificuldades, nossos limites atuais, as esperanças e sonhos que muitas vezes 
permanecem no coração e ainda não sabem se expressar concretamente? Ainda não somos 
santos e perfeitos, estamos caminhando em direção a essas altas e belas metas da vida cristã, 
que são também as metas que se propõem às famílias e aos jovens hoje. Lutemos juntos para 
alcançar a santidade. 

Não descartemos imediatamente a ideia 
de uma possível experiência desse tipo 
como um incômodo extra para nossa vida 
comunitária. Certamente não é nada fácil 
introduzir pessoas de fora da vida 
re l i g iosa e comun i tá r ia , mas as 
motivações para a relação podem ser 
diversas. Pensemos no enriquecimento 
que também poderia ser dado às nossas 
comunidades em todos os sentidos: 
fraternidade, comunicação, compartilhamento de trabalho, presença de apoio, conexão direta 
com a vida que circula fora de nossas casas, escolhas a serem enfrentadas entre vida religiosa e 
vida leiga de família, pobreza religiosa e pobreza familiar em experiência direta com pessoas 
que vivem em grande dificuldade também econômica, verificação do supérfluo que normalmente 
habita nossas casas e nos torna opacos no testemunho da pobreza evangélica. E depois, o bem 
que podemos transmitir a essas pessoas; e quanto a igreja está pedindo de nós no 
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acompanhamento dos leigos, em sua formação, despertando neles o valor de seu serviço na 
igreja e no mundo como batizados e enviados. É aquele pouco de bem que podemos fazer, o 
qual, o Fundador buscava e recomendava também a nós seus filhos. 

E não esqueçamos como no pensamento do Fundador era clara a composição da Família 
Guanelliana em suas casas. Forçado por Roma, ele muda de modalidade, mas em seu coração, 
na iluminação recebida do Espírito se falava e queria essa unidade, esse viver juntos. 

Também os dois leigos salesianos que vieram falar aos nossos Cooperadores, reunidos em 
Roma para eleger o novo Conselho Mundial da Associação, nos deixaram uma provocação 
nesse sentido. A partir do documento da CEI "Nos passos de Áquila e Priscila", nos fizeram tocar 
com a mão a riqueza dessa convivência entre leigos e consagrados, intercâmbio formativo de 
crescimento mútuo, capacidade de interagir e conviver apesar das diferentes perspectivas, cada 
um oferecendo o próprio dom recebido pelo Espírito e útil para todos os outros. 

Ilusão? Experiência irreal? Fantasia? 

Fica, no entanto, uma provocação para quem a deseja recolher e experimentar! 

Na iminência do Santo Natal, estendo a todos vocês, coirmãos e as suas comunidades, aos 
assistidos e aos colaboradores leigos, uma saudação feliz e rica de esperança em acolher Ele, o 
Menino de Belém, em nossas vidas como ideal e meta de segura perfeição. 

A todos com afeto e gratidão: Feliz Natal! 

! ! ! ! ! ! !                                       Padre Umberto!
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Datas dos próximos conselhos 

10 de dezembro de 2019 - Conselho 

7-11 de janeiro de 2020 Encontro de Provinciais e 
Vigários 

17 de janeiro de 2020 - Conselho geral 

25-26 de fevereiro de 2020 - Conselho 

24-25 de março de 2020 - Conselho 

21-22 de abril de 2020 - Conselho  

19-20 de maio de 2020 - Conselho 

16-17 de junho de 2020 - Conselho

100 anni fa avveniva l’ingresso 
ufficiale in via Aurelia Antica. 

Il 19 ottobre del 1919 da Monte Mario, 
su carri e carrettelle, alcuni vecchi 
invalidi, ragazzi orfani e disabili, 
guidati da don Giovanni Calvi, 

entravano in Via Aurelia e prendevano 
possesso di “villa” Rossini, subito poi 

indicata come “casa vecchia”.
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Assembleia Mundial eletiva dos Guanellianos 
Cooperadores !

Roma, 12-16 novembro de 2019!

 
Cerca de trinta Guanellianos Cooperadores provenientes de várias partes do mundo (Índia, 

Filipinas, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, México, Espanha, Romênia e Itália) se 

encontraram em Roma juntamente com alguns delegados religiosos das FSMP e dos SdC para 

eleger o novo conselho Mundial dos GC.  

Foi a primeira Assembleia Mundial de Cooperadores, terceiro ramo da família Guanelliana, e 

objetivava fornecer as ‘Linhas Programáticas’ (isto é, aquilo que o Conselho Mundial deve 

fazer). 

 
Para concretizar isso, os membros de direito da Assembléia e os delegados religiosos foram 

chamados a identificar alguns "nós" essenciais 

de confronto; realidades locais também 

estavam envolvidas com um esquema de 

trabalho em grupo. Tudo com o objetivo de 

consolidar a Associação dos Guanellianos 

Cooperadores e garantir seu testemunho 

evangélico e carismático na Igreja e no 

mundo. 

Caminhamos juntos, FSMP-SdC-GC, como 

família, neste percurso de crescimento com 

confiança na Mãe da Divina Providência, 

como escreveu o Fundador: "Não é contra, 

mas segundo à humildade desejar grandes coisas para a maior glória de Deus. Os membros da 

‘Piccola Casa’ devem dirigir os afetos de sua mente, os desejos do coração e tudo o melhor de 

suas ações" (Máximas de Espírito e Método de Ação'). 

As linhas programáticas que o Conselho Mundial recebeu desta Assembléia são uma espécie de 

diretrizes programáticas para os próximos seis anos, de acordo com o estabelecido no Estatuto, 

dando sugestões: 

- Sobre a identidade carismática: "fornecer orientações gerais sobre iniciativas vocacionais, 

formativas, apostólicas, organizacionais e administrativas"; 

- Sobre as relações: "garantia de animação em todo o mundo através de ferramentas de 

comunicação específicas"; 

�4             www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it Guanella News

http://www.operadonguanella.it
mailto:centro.comunicazione@guanelliani.it


Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Número 117 - de Dezembro de 2019

- Sobre a missão: "elaborar e coordenar iniciativas de solidariedade em todo o mundo". 

Os dias anteriores à votação foram enriquecidos com momentos de estudo e discussão sobre a 

realidade dos Guanellianos Cooperadores e os princípios fundamentais do Estatuto. Havia 

espaços de diálogo, momentos para apresentar a própria experiência de serviço e oportunidades 

de conhecimento mútuo: a noite cultural com nossos clérigos do Seminário Teológico ‘Mons. 

Bacciarini’; a audiência com o Santo Padre; o ver de uma experiência cinematográfica de nossos 

bons filhos; o encontro com os jovens do Oratório San Giuseppe al Trionfale; o ágape fraterno na 

Casa San Pio X do FSMP. A Assembléia teve início em Santa Maria della Nocetta com a solene 

Celebração Eucarística em homenagem a Virgem Mãe da Divina Providência, presidida por Dom 

Paolo Ricciardi, Bispo Auxiliar de Roma, pela assistência pastoral em saúde. Terminou com 

outra celebração solene presidida pelo Superior Geral SdC, P. Umberto Brugnoni, também 

esteve presente a Madre Serena e todos os cooperadores de Roma que renovaram suas 

Promessas. Nesta cerimônia, o padre Umberto, com palavras (durante a homilia) e gestos (beijo 

na relíquia do Fundador, entrega das linhas programáticas), deu uma espécie de mandato aos 

recém-eleitos membros do Conselho Mundial:  

PAULO SIVIERI (Brasil) Presidente; 

ANTONIO VALENTINI (Itália) Diretor e Vice-Presidente; 

MARTA ABBRUZZESE (Argentina) Conselheira e Secretária; 

DOMNIC TILAK (Índia) Conselheiro e Tesoureiro; 

IVONA AGNES SIPUNARU (Romênia) Conselheira. 

Consciente de que "as obras são pensadas, desejadas, discutidas, feitas!", frase de Don 

Guanella que deu o título a esta Assembleia Mundial, confiamo-nos à intercessão de nossos 

santos de família e confiamos na proteção atenta da Maria Mãe da Divina Providência. 

Don Nico!
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O Superior Geral e seu Conselho desejam a todos os coirmãos um 
Santo Natal, para que o Menino Jesus leve para as nossas comunidades os 

dons esperados na oração e os frutos esperados no apostolado. 
 

“Animado pela mais doce esperança, vos desejo um feliz e abençoado Natal. 
Vosso estimadissimo no Senhor padre Luis Guanella”              

Natal 1914
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‘Viajando para descobrir as comunidades’!
“Notícias da nossa comunidade de IASIS, ROMÊNIA”!

MISSÃO É SEMPRE SOFRER PARA ABRIR-SE AOS OUTROS COMO IRMÃOS, DESCOBRÍ-
LOS E ENCONTRÁ-LOS!
A Romênia é um país onde domina a presença ortodoxa, conta com mais de noventa por cento 
dos fiéis. Os católicos só se tornaram visíveis após a queda do muro de Berlim. A semente 
guanelliana foi semeada na terra romena por nossas irmãs que prestam serviços para idosos, 
jovens e crianças. Nós, Servos da Caridade, chegamos a Iasi em 2015, onde trabalhamos com 
nossos seminaristas que pretendem se preparar para a vida consagrada guanelliana. Há dez 
seminaristas em formação inicial, dos quais dois estão se dirigindo para o Postulado. Damos 
importância à "busca do essencial" de nossa vocação guanelliana, enfatizando as três 
dimensões existenciais: humana, cristã e guanelliana, para que Cristo seja formado em nós. 
 
Na atenção missionária guanelliana 
na Romênia, nos abrimos cada vez 
mais aos mais pobres que vivem nas 
periferias da cidade de Iasi, e, como 
São Luis Guanella inspirado pelo 
grito do paralítico: "Senhor, não 
tenho ninguém" (Jo 5,7), assim 
também nós fomos estimulados 
interiormente pelos gritos das 
pessoas sem teto. Elas são invisíveis 
apenas porque ninguém quer vê-las. Porém para nós guanellianos eles são sempre mais 
numerosos e reconhecíveis. 
Tanto em Iasi, como em outras cidades romenas, há um número significativo de pessoas sem 
casas fixas, as quais ficaram sem trabalho após o fechamento das grandes indústrias presentes 
no regime comunista, e não conseguiram emigrar em busca de trabalho como outros milhões de 
romenos. É uma necessidade urgente porque, segundo algumas estimativas, há cerca de 500 
pessoas que vivem na rua, sem um teto e sem dignidade humana. Assim, vivem em barracas, 
em ravinas, debaixo de pontes, em calçadas, praças, parques públicos ou em tumbas vazias no 
cemitério. 
A adaptação às leis européias sobre ajuda a menores também significou que, desde alguns 
anos, muitos jovens, ao completarem dezoito anos, são automaticamente dispensados dos 
orfanatos e centros estaduais e ficam sem o apoio de parentes que vivem em más condições no 
campo, então, após um curto período de tempo se encontram na rua. Enfim, as pessoas que 
vivem na rua também sofrem com a dor causada pela incapacidade de participar plenamente da 
vida comunitária e de estabelecer relações humanas válidas. Há alguns anos, nossas Irmãs 
oferecem refeições diárias para essas pessoas. Nós, com os nossos seminaristas, nos 
aproximamos dessas pessoas, tentando "tocá-las com as mãos" e acompanhá-las, dentro dos 
limites de nossas possibilidades. 
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AÇÕES CONCRETAS EM FAVOR DAS PESSOAS SEM CASAS FIXAS 
 
Observação, escuta, acompanhamento: Nós os encontramos, os conhecemos e entendemos 
a situação de marginalização com o objetivo de um resgate e uma ajuda concreta para ouvir 
seus pedidos, prioridades, necessidades. Assumimos responsabilidade através do envolvimento 
de pessoas e instituições; 
 
Animação humana e pastoral: Através do trabalho na horta, com a conscientização da opinião 
pública e com a animação da vida espiritual; 
 
Distribuição de alimentos: Durante todo o inverno, também alimentamos as pessoas que 
vivem na praça (Praça Nicolina à Iasi); 
 
Duchas, lavanderia e barbearia e distribuição de roupas: Para quem não tem casa, o banho 
se torna um problema difícil de resolver. Em nossa casa, há um serviço disponível de ducha e 
lavanderia. Quem vem tomar banho também recebe uma muda completa de roupas e pode lavar 
e passar suas roupas. Distribuímos roupas limpas e sapatos. Há também um cabeleireiro. 
 
Como parte de um projeto futuro mais 
complexo, pretendemos ajudar essas 
pessoas com um centro de acolhida para 
a formação e reinserção sócio-profissional. 
Como primeira intenção, queremos 
oferecer um abrigo durante a noite; após 
ano passado ter falhado a tentativa de 
recepção em um galpão vizinho a nossa 
casa, que, devido ao risco de incêndio nos 
forçou - a conselho da polícia local - a 
fechar o galpão. Enquanto isso, um 
incêndio destruiu o dormitório público da cidade, condenando essas pessoas durante esses 
meses (2018/2019) a se abrigarem debaixo de pontes. Os Servos da Caridade pretendem 
realizar a construção o mais urgentemente possível, incluindo: 
• Quatro quartos, evitando os grandes dormitórios que mais facilmente causam brigas e 
problemas de comportamento; 
• Serviços, chuveiros e lavanderia; 
• Enfermaria e sala de isolamento; 
• Um pequeno escritório e uma sala de reuniões para as longas e frias noites de inverno; 
• Uma padaria para atividade social. 
Ao todo, pode-se acomodar entre 18 a 35 pessoas, homens e mulheres 
 

Don Bakthis!
 
 
 

�7             www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it Guanella News

http://www.operadonguanella.it
mailto:centro.comunicazione@guanelliani.it


Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Número 117 - de Dezembro de 2019

�8             www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it Guanella News

“19 de Dezembro - 177° Aniversário do nascimento de don Luís Guanella”	
 
Há vários anos a Família Guanelliana celebra a Missa Intercontinental na ocasião do aniversário de 
São Luís Guanella. Também neste ano a Eucaristia será celebrada nas seguintes intenções: 

1) Pela saúde de Madre Serena. Senhor, Tu que a chamaste para ser a guia das irmãs Filhas de 
Santa Maria da Providência, apoie-a, nesta etapa de sua vida, com a Tua graça e a força de sua 
bênção. Oremos; 

2) Pelas irmãs FSMP que estão se preparando para o Capítulo Geral, que o Espírito Santo ilumine a 
mente de nossas irmãs, para que se predispondo em oração e discernimento, saibam acolher 
Sua luz e Sua vontade. Oremos; 

3) Pelo novo Conselho Mundial dos Guanellianos Cooperadores. Obrigado Senhor por este 
organismo que é chamado a animar o laicato guanelliano de acordo com o Carisma e o Espírito 
do santo Fundador. Ajude-o nesta tarefa preciosa de consolidar a Associação por um 
testemunho evangélico e carismático na Igreja e no mundo. Oremos; 

4) Pela nova Província “Nossa Senhora de Guadalupe”, que encontra o seu início precisamente no 
período da memória do Natal de Cristo em nosso meio. Para que seu nascimento, ó Senhor, seja 
bênção e orientação para receber um ao outro como Seu presente. Oremos; 

5) Pelo “Centro San Giuseppe” de Roma, que recorda com gratidão seu centenário de fundação. 
Para que essa “Cidadela da Caridade”, como São João Paulo II a chamou, continue a indicar, no 
território, o valor do respeito e promoção de cada pessoa. Oremos. 

Se possível, oferecemos-lhe o calendário para quaisquer celebrações, para sejuntar a nós 
implorando a Deus Pai pelas intenções propostas.  

HORÁRIO DA MISSA INTERCONTINENTAL:  
Ore 8.00    U.S.A., Messico, Guatemala 
Ore 9.00    Colombia 
Ore 11.00  Argentina, Cile, Paraguay 
Ore 12.00  Brasile 
Ore 14.00  Ghana 
Ore 15.00  Italia, Nigeria,Congo, Polonia, Svizzera, Spagna 
Ore 16.00  Romania, Nazareth    
Ore 17,00  Tanzania 
Ore 19.30  India 
Ore 21,00  Vietnam 
Ore 22.00  Filippine 
Ore (+)1,00 Isole Solomon

Por ocasião do Advento, o Superior com o 

Conselho Geral enviou a todos os confrades o 

segundo Caderno de Treinamento sobre o tema: "O 

Espírito Guanelliano"
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    News di Congregazione! 
Eventos de Consagração  

✓ A 11 de fevereiro, em Poonamellee foram ordenados sacerdotes, os 
coirmãos: Selvam Raja Arun; Chinnappan Jesusdoss; Vincent Johnson; 
Saminathann Periyanayagam (Kumari); Christopher Paul Dhinagaran; 
Velpula Rambabu; Gorrepati Sureshbadu; Xavier Thambu Samy. 

✓ Dia 27 de julho de 2019, na Arquidiocese de Kinshasa (R. D. Congo) foram 
ordenados Sacerdotes: Philemon Ladzus Lukumu, Sylvain Sieta Mbalanda, 
Arnold Mata Mbunga, Jean-Pierre Bokafo Betoko. 

✓ Na Nigéria, nos meses de julho e de agosto, foram ordenados sacerdotes: 
Padre Donald Eke, Padre Bonaventure Onwukwe, Padre Ibrahim Ali Moses, 
Padre Sunday Apeh. 

✓ Na Índia, em Chennai-Poonamallee receberam a Ordenação Sacerdotal, no 
dia 31 de agosto de 2019: Pasanaganti Devanandam, Marteen Jeyaseelan, 
Issac Vinnarasan, Viagappan Maria Antony Rajan, Sebastian Packia Raj. 

✓ Na Itália, em Barletta, no dia 7 de setembro foi ordenado sacerdote o Padre 
Domenico Rizzi, da Província Romana San Giuseppe. 

✓ Dia 26 de outubro de 2019, em Manila, Filipinas, foi ordenado sacerdote o 
Padre Alfie Matulac. 

✓ Dia 5 de janeiro de 2020, em El Playon, Norte de Santander, Diocese de 
Bucaramanga, (Colômbia), será ordenado sacerdote o diácono Jorge Manuel 
Pabón Rodríguez, enquanto que em 16 de dezembro na Catedral da cidade de 
Puebla, diocese de Puebla (México), será ordenado sacerdote o diácono 
Agustín Márquez Abad. 

 
Ministérios instituídos  

✓ Na Índia, no Seminário de Poonamallee, a 25 de outubro, fizeram a 
declaração de Intenções, e recebido os Ministérios do Leitorado e do Acolitato: 
Declarações de Intenções (Ir. Sesu Raj Phimin Raja e Ir.  Kota Yesu Babu); 
Leitorado: (Ir. Sammanasunathan John Bosco e Maria Louis Sachin Son): 
Acolitato (Sebastiyan Arockianathan, Ir. Marianathan Bosco Yesuraj, Ir. Louis 
Praveen Raj, Bro. Merugu Anil, Ir. Gali Raja Ratnam). 

 
Na Casa do Pai 

 
         Família Guanellian e parentes falecidos dos Confrades   

✓ Domingo, dia 6 de outubro de 2919, faleceu Irmã Anna Palermo, uma Irmã 
que passou quase toda a sua vida consagrada nas casas dos coirmãos 
guanellianos. Tinha 91 anos e por bem 45 anos esteve no meio de nós, 
coirmãos, (1971-1988 em Alberobello; 1988-2015, em São José ao Trionfale).
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✓ Dia 6 de outubro de 2019 veio a faltar o Sr. Christopher Anamelechi depois 
de uma prolongada doença. Christopher Anamelechi é o tio do Padre Jude 
Anamelechi, que fez as vezes de pai, depois da morte do seu pai. 

✓ Dia 12 de março de 2019, em Nuova Olonio, na idade de 83 anos, faleceu a 
Sra. Maria Carla Folonaro em Fumagalli, irmão do nosso coirmão Padre 
Adriano Folonaro. 

✓- Dia 22 de outubro, em Andhra Pradesh (Índia) faleceu a Sra. Pramila (42 
anos), tia materna do Padre Suresh Gorrepati. 

✓ Dia 29 de outubro de 2019, junto à RSA da Casa Nossa Senhora do Trabalho 
de Nuova Olonio (Itália), na idade de 95 anos, voltou ao Senhor a Sra. Caterina 
Capparoni, mãe do nosso coirmão Padre Bruno Capparoni. 

✓ Dia 7 de novembro de 2019 faleceu a Sra. Lina Santander, ex-diretora do 
nosso Centro Don Guanella de Floridablanca (Colômbia) e coordenadora 
nacional dos Guanellianos Cooperadores da Colômbia. 

✓ Dia 8 de novembro, aos 80 anos, em Ponnanganinatham, Thennur (Índia), 
faleceu a Sra. Agathumary, avó materna do nosso coirmão Padre A. C. 
Periyanayagam. 

✓ Dia 12 de novembro, em Medavakkam, Chennai (Índia), faleceu o Sr. 
Thomas, cunhado do nosso coirmão Padre Kumar. 

✓ Dia 10 de novembro de 2019 faleceu a Sra. Kwnagata Octavie, tia do nosso 
coirmão Irmão Blaise Mukanpiel. 

✓ Dia 12 de novembro de 2019, faleceu a Sra. Felicia Onwkwe, tia do Padre 
Boaventure Onwukwe. 

✓ Dia 26 de novembro, aos 63 anos, o Sr. Antony Samy, pai de Padre 
Adaikalam, mestre de noviços em Bangalore (Índia). 

 
Outras Notícias da Congregação  

✓ Domingo, 6 de outubro, primeiro domingo de outubro, a Família Guanelliana 
celebrou a Jornada Missionária Guanelliana, para reavivar o espírito missionário 
que como guanellianos recebemos do carisma. 
✓ XVIII Assembleia Provincial, a última da Província Santa Cruz, 14-18 de 
outubro de 2019, em Porto Alegre (Brasil), com o tema “Jesus Cristo: o 
missionário do Pai. O nosso caminho para a unificação e a animação 
vocacional”. Participou da Assembleia o Padre Gustavo De Bonis, como 
representante do Conselho Geral. 
✓ Em 19 de outubro, o irmão Marcin Mistur fez sua Profissão Perpétua nas 
mãos do Superior Provincial, Pe. Alessandro Allegra, em nossa casa de 
Skawina (Polônia). O irmão Marcin Mistur é o primeiro irmão leigo guanelliano 
polonês. 
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✓ A ‘Casa di Via Aurelia Antica’, em Roma, deu início as celebrações do 
centenário de sua fundação (19 de outubro de 1919) e a Casa Sereni, em 
Perugia, celebrou 60 anos de presença. 

✓ No dia 20 de outubro em Saigon, durante a visita à jovem comunidade 
guanelliana, o Superior Geral celebrou com os coirmãos o décimo aniversário da 
presença guanelliana no Vietnã. 

✓ No dia 24 de outubro, Francisco de Assis de Holanda e Francisco Erivan 
Nascimento dos Santos renovaram seus votos temporários no seminário San 
Pio X em Tapiales (Argentina). 

✓ No dia 24 de outubro, em Chapas (Guatemala), o coirmão Álvaro Barrios, 
tirocinante colombiano, renovou sua consagração religiosa. 

✓ Na capela do "Seminário Maior Don Guanella", em Chennai (Índia), em 24 de 
outubro de 2019, os clérigos Sesu Raj Phiomin Raja e Kota Yesu Babu 
fizeram a declaração de intenções; os clérigos John Bosco e Maria Louis 
Sachin Son receberam o Ministério do Leitorato, e receberam o Ministério do 
Acolitato: Sebastiyan Arockianathan, Marianathan Bosco Yesuraj, Louis 
Praveen Raj, Merugu Anil, Gali Raja Ratnam. 

✓ Na festa de São Luís Guanella, 24 de outubro, Isaac Sombu Terkula fez sua 
profissão perpétua em Ibadan. 

✓ Sábado, 26 de outubro de 2019, em Ibadan (Nigéria), Isaac Sombu Terkula 
foi ordenado diácono no Teologado "House of Providence" pelo arcebispo 
metropolitano da arquidiocese de Ibadan, bispo Gabriel Leke Abegurin. 

✓ Os coirmãos poloneses celebraram o 10º aniversário da abertura da Casa de 
Skawina (Polônia) em 26 de outubro. 

✓ De 26 a 28 de novembro de 2019, na “Guanella Bavan” de Koppaka, em 
Andhra, reunião anual de tutorandos para os jovens coirmãos, organizada pelo 
Superior Provincial da DPP, Pe. Ronald, e pelo Conselheiro Provincial, Pe. 
Francis, que guiou os jovens coirmãos que participaram. 

✓ Em 19 de dezembro de 2019, o clérigo Joseph Pham Dinh Kiet receberá o 
Ministério do Leitorato no Vietnã. 

✓ Setembro 2020: curso de formadores 

✓ 2021 Consulta Geral

Visita canônica do Superior: 
 - Outubro de 2019: Filipinas, Vietnam 
 - 30 de Novembre - 5 de Dezembro: Alemanha 
 - 12 - 18 Dezembro de 2019: Polônia 
 

Visita às comunidades do Conselho: 
 - 22 de Outubro - 9 Novembro de 2019, Padre Rathinam e Padre Nava: 
Nigéria (África) 
 - 15 - 20 Dezembro de 2019, don Mario Nava na Romênia.
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