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‘ Obrigado de coração, Coirmãos!’	
 
Caríssimos coirmãos, 

Chegamos até voz com esta edição do Guanella News em 
um momento delicado e difícil para as nossas 
comunidades, sobretudo aquelas da Itália. O coronavírus 
está atacando com virulência as pessoas do nosso povo e 
de todo mundo. As autoridades civis e religiosas 
emanaram já algumas leis que oferecem prospectivas de 
ajuda na tentativa de bloquear ou reduzir o mais possível 
este flagelo. Os Padres Provinciais italianos, por sua vez, 
ofereceram às comunidades indicações precisas e 
concretas que, a partir dos decretos emanados pelo 
Governo e pela Conferência dos Bispos italianos, possam 
ulteriormente sustentar o nosso caminho comunitário e 
apostólico. Sobre este ponto também, a minha simples 
recomendação a não subestimardes a situação e a serdes 
prudentes e conscientes para convosco mesmos e para 
com os nossos destinatários. 

Além disso, queria fazer chegar, também em nome do 
Conselho Geral, a nossa gratidão e reconhecimento a 
todos vós por tudo quanto já fizestes e por aquilo que 
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ainda estás estudando de fazer a mais pelos nossos coirmãos, anciãos e enfermos, e por todos 
aqueles que nas nossas Casas ou Centros são mais vulneráveis porque débeis e já sujeitos a 
precariedade na saúde. A todos as palavras do Evangelho: “Tudo aquilo que fizestes ao menor 
dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes” (Mt 25,40). 

Obrigado de coração, Coirmãos! Estais manifestando perfeitamente o valor do nosso Carisma de 
caridade e de pertença a obra de Don Guanella. Contem também com a nossa oração e 
proximidade espiritual. Vos levamos diante do Senhor cada dia, certos que lá onde o homem 
ainda pode fazer pouco, Deus, ao contrário, pode livrar a terra desta praga de sofrimento. A vida 
espiritual e a fraternidade nas nossas comunidades nos faça, neste momento triste de prova, 
mais do que nunca unidos no vínculo de caridade como irmãos, abertos àquela Esperança que 
se antevê ao horizonte no mistério da Páscoa e que, cedo ou tarde, também este ano será 
plenitude de libertação para todos. 

A todos o meu augúrio e a minha proximidade! 

! ! ! ! ! ! !                                       Don Umberto!
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Nesses dias de sofrimento por conta do coronavirus, estamos 
também acompanhando diversos coirmãos, enfermos, alguns em 
graves condições. Recordemos deles nas nossas orações. Ontem, 
Partiu para o paraíso, o nosso Padre Giancarlo Schievano. 
Pedimos a todos o sufrágio por ele. Não podendo fazer os funerais, 
nos colocamos todos em sintonia de espírito e de celebração nas 
próprias comunidades, sexta-feira 13 de Março, de manhã. 
Muito obrigado da parte do Conselho a todos os médicos e 

operadores presentes nas nossas estruturas pelo empenho que estão tendo cada 
dia a favor dos benjamins da Divina Providência. Com nossa gratidão, aquela de 
Deus: Ele sabe recompensar melhor do que nós em graças e bençãos sobre cada 
um de vós e sobre vossas famílias. Obrigado!

O Conselho Geral lança uma proposta a todas as comunidades guanellianas 
espalhadas pelo mundo: disponibilizar em cada comunidade uma Adoração Eucarística 
o dia inteiro ou ao menos, meio período ou então um período determinado pela 
comunidade. Exponha-se se o Santíssimo Sacramento deixando espaço e forma para 
que livre e pessoalmente se possa rezar por essa emergência do contagioso coronavírus. 
Se poderia envolver as paróquias, onde as igrejas estão abertas e livremente as pessoas 
que desejam podem estar por um tempo rezando pessoalmente, sem momentos 
comunitários onde estão proibidos pelas autoridades. Algumas paróquias já o fazem! 
Onde, ao contrário, se pode encontrar (nações fora da Itália) pode-se organizar isto com a 
participação do povo. Na América Latina, por exemplo, já existe o costume da Adoração 
Perpétua. Com isso, quer-se intensificar a oração em cada comunidade e mantermo-nos 
unidos como família guanelliana desde a Eucaristia adorada na espera de viver a 
Eucaristia celebrada juntos. Temos muitos pedidos de oração que vem do povo. Medo? 
Fé? Não seria o momento de analisar? Ofereçamos esta oportunidade de encontro com a 
presença real de Cristo entre nós, não pode não fazer bem a todos.
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‘Encontro com os Provinciais e Vigários’!
Roma, Cúria Geral 7-11 Janeiro 2020!

 
Se desenvolveu na sede da Cúria Geral 

em Roma o encontro anual do Conselho 

Geral com os superiores maiores da 

congregação. 

Estavam presentes além do Conselho 

geral completo, os padres provinciais e os 

seus vigários. O clima que se criou logo de 

início era sereno, participativo, e de 

disponibilidade da parte de todos inclusive 

nos momentos de trabalho fora do 

calendário oficial preparado previamente. 

A morte da Madre Serena Ciserani nos 

deu a oportunidade de estarmos próximos do Conselho geral das nossas irmãs e partilhar com 

elas a tristeza deste momento de sua história de Congregação. Todos participamos das 

exéquias na basílica de São Paulo cracio e nos fizemos presentes nas três noites dedicadas a 

oração do Santo Rosário diante do corpo da Madre Serena. Ao conselho geral das filhas de 

Santa Maria Da Providência a nossa Assembleia fez chegar palavras de condolências, 

proximidade e participação na sua dor. 

O padre Alfonso Crippa fez-nos na primeira manhã, uma rica reflexão como meditação inicial a 

nossa reunião desenvolvendo dois temas: a gratuidade e o discernimento. À luz da palavra de 

Deus e do Papa Francisco no tempo do Natal que tínhamos acabado de viver, Padre Alfonso 

traçou Um percurso para nós, animadores da congregação a partir desses dois pontos. 

O encontro depois foi desenvolvido nos vários dias em torno de 6 temas que compunham a 

ordem do dia. 

1. O relatório do Superior geral evidenciou, à luz da visita canônica em curso, a situação da 

congregação, e dialogou-se sobre alguns temas de bem-estar e alguns sintomas de 

debilidade e de mal-estar presentes na nossa Família Religiosa. 

• Como os sintomas de bem-estar o superior evidenciou: 

- as muitas potencialidades que ainda temos nas nossas comunidades e que nos fazem ainda 

vivos e com grande possibilidade de crescimento e superação. 

- as vocações que o bom Deus nos doa na Índia e na África, mas também os números 

menores na Europa na Romênia e na Polônia. 

- a gestão das obras ainda conduzidas por que o irmãos e abertura A iniciar um caminho que 

levará alguns leigos nossos à essa responsabilidade direta e primária. 
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- a condivisão e o intercâmbio de forças entre as províncias mais jovens e ricas de vocações e 

as províncias mais antigas. Existe um bom diálogo e colaboração neste tema entre as 

províncias. 

- o tema da interculturalidade, mesmo sendo agora nos primeiros passos, está dando os seus 

primeiros Frutos Bons. Continuamos a preparar os com irmãos que se declararam disponíveis 

a deixar a própria Pátria para ajudar outras Nações, mas também as comunidades que os 

deverão acolher. O Vigésimo Capítulo geral deu sugestões a este respeito, e algumas 

províncias já as estão aplicando. 

- o desejo de novas aberturas para as províncias mais jovens. Devem ser avaliadas com 

prudência e discernimento sem nos 

fecharmos às chamadas que nos chegam de 

nações onde ainda não estamos presentes, 

m a s a v a l i a n d o s e m p r e a s n o s s a s 

capacidades de poder administrá-las no 

futuro. 

- formação ao Carisma. Uma sensibilidade 

que está crescendo nos jovens com irmãos e 

os apaixona ponto em algumas províncias já 

foram colocados no calendário escolas sobre 

o carisma abertas aos coirmãos e aos leigos. 

Ótima iniciativa! Seria ainda mais Frutuoso 

que se partilhasse  textos e relatórios entre as províncias. O conselho geral colabora 

oferecendo uma reflexão anual para o advento através de cadernos formativos (carisma, 

espírito). 

- relação entre conselho geral e conselhos provinciais. Juízo positivo. Bom entendimento, 

relação e diálogo abertos. A respeito das escolhas de caminho de cada província. Juízo 

positivo sobre animação em curso. Gratidão do Conselho geral para com os conselhos 

provinciais. 

• Como os sintomas debilidade e mal-estar o superior geral elencou: 

- a enfermidade, às vezes grave, de diversos coirmãos, avançada idade e a ainda não 

completa disponibilidade de muitos à uma missão ativa e continuada. 

- o tema dos abusos sexuais a menores e da infidelidade a vida consagrada. Tema 

preocupante e vergonhoso que está colocando a duras provas a nossa congregação. Não nos 

honram certamente. O superior chamou nus ao empenho de cultivar dentro das Comunidades 

um clima de amizade, confidência, confiança entre os coirmãos com o superior local e com os 

outros membros da Comunidade; não é aceitar viu que aconteceram fatos tão graves e 

ninguém saiba de nada. O cocô irmão mantém relações falsas e duplas com a comunidade e 

não se tomam providências adequadas. Neste Campo não se pode fingir que não houve nada 
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ou esconder certas debilidades, isso é culpável e passivo de condenação da Lei civil e 

canônica. 

- as relações débeis, frágeis e pouco cultivadas nas comunidades locais. Individualismo 

sempre crescente, superficialidade nas relações, divisão por motivos culturais, e pouca 

caridade mutua. Prejudicar a caridade é prejudicar o carisma! O superior recorda as indicações 

dadas no Vigésimo Capítulo geral: correção fraterna, percursos formativos e de 

acompanhamento, exercícios concretos comunitários e pessoais. 

- Missão: as pessoas nos louvam e reconhecem o trabalho feito com profissionalidade e 

prímula para com os nossos destinatários, mas nos reconhecem menos por um testemunho de 

comunhão Fraternidade e autenticidade na vida de oração e de consagração. Isso não nos 

honra ponto como religiosos se deve recuperar e fazer resplandecer a dimensão da nossa 

consagração. Primeiro somos consagrados ao Senhor que nos manda depois em seu nome 

aos pobres, aos últimos. Valemos no nosso serviço por que enviados pelo pai e em seu nome 

dizemos palavras que fazem bem e cumprimos verdadeiros gestos de solidariedade. 

- Vivemos um tempo de imobilidade também na nossa pastoral juvenil e sobretudo vocacional. 

Em Muitas comunidades não se sente mais a importância disso, talvez nem na meditação da 

oração. Se adverte todo o peso do contra testemunho de alguns, da infidelidade de outros, 

peso que agrava sobre nós como um impedimento a falar e a anunciar o evangelho na sua 

integridade Por que está em contraste com a nossa vida ou com aquela dos outros da nossa 

comunidade, da província, da congregação. Diminuímos também a atenção e o cuidado no 

discernimento e no acompanhamento dos candidatos e, para ter alguém, acolhemos inclusive 

pessoas nem um pouco adaptadas para a vida consagrada ou com evidentes sinais de 

incapacidade ou impossibilidade de serem perseverantes e fiéis. 

- não nos dedicamos suficientemente para promover as nossas realidades laicais: ou MLG, os 

guanellianos cooperadores, as famílias, m2g e outras expressões de partilha carismática a 

nível laical. Como seria contente se em cada comunidade nos próximos anos nascesse o 

grupo dos guanellianos cooperadores como sinal de um carisma vivo em cada um de nós e 

que necessita ser transmitido, partilhado. 

- a nossa economia e ainda débil. Sobre a questão da nova Domus estamos ainda em alto 

mar. O sofrimento, especialmente para as duas províncias italianas, continua a fazer-se sentir. 

Está crescendo entretanto, a sensibilização a com divisão dos bens e a coparticipação de 

todos para as necessidades de alguém. 

Depois cada provincial apresentou a situação da própria província evidenciando os temas e 

problemas que estão vivendo mormente especialmente nas comunidades, na relação entre os 

coirmãos, no diálogo intercultural onde se inseriram coirmãos de outras nacionalidades, na 

economia, e no testemunho Profético da vida consagrada. 

2. Tema dos abusos de menores. O subsecretário da congregação da doutrina da Fé, Dom 

Matheus vizioli, nos acompanhou magistralmente na reflexão delicada e urgente sobre este 
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tema. Também a nossa congregação a este respeito está vivendo tempos Dolorosos e 

difíceis. O conselho geral está preparando algumas linhas de referência sobre este tema para 

a nossa congregação. Linhas que depois cada província deverá adaptar a própria realidade 

geográfica e Legislativa. Será o nosso protocolo de congregação para estas situações 

particulares. E solicita-se a todos prudência nos gestos, nas relações com os menores, com 

os vulneráveis. Não se trata de criar psicose, mas prudência, atenção nos gestos e nas 

relações com as pessoas. 

3. Terceiro tema Tratado de maneira transversal foi o da interculturalidade. De todas as 

intervenções nota-se que estamos caminhando, ainda lentamente, mas com interesse, com 

apreço. Não é fácil certamente acolher coirmãos de outras nações na própria realidade 

comunitária, e não é justo considerar essas emissões somente porque se tem a necessidade 

deles, do serviço deles. A riqueza intercultural é riqueza antes de tudo de testemunho 

autêntico e positivo de fraternidade e de promoção múltipla, primeiro dentro da própria 

comunidade e depois no território, para o bem das pessoas. 

4.   Examinemos a relação entre superior de comunidade e diretor de atividade. Também sobre 

este tema, depois de ter confrontado a documentação que já foi produzida pela Província 

Cruz del Sur, pela Província Sacro Cuore, pela Província  Romana São José, sentiu-se a 

necessidade de oferecer para as nossas 

comunidades algumas l inhas guias 

confiando, porém mais na relação de 

diálogo e entendimento entre superior e 

diretor do que na prática que poderá ser 

descrita nessas linhas. 

5.Outro tema que nos envolveu no diálogo 

F o i a q u e l e d a r e o r g a n i z a ç ã o d a 

congregação. O padre geral apresentou as 

linhas a esse respeito já atualizadas 

nesses primeiros dois anos e aquelas que 

estão em caminho de realização nos 

próximos. Constituiu-se Avicii província da África, Nossa Senhora da Esperança, destacando 

a África da Província Sacro Cuore. Em espera de uma redefinição mais conforme a 

necessidade do território constituiu-se a Confederação de comunidade com delegado ad 

personam do Superior geral que compreende as nações das Filipinas, do Vietnã e Ilhas 

Salomão destacando-as da Província Divina Providência. Na vigília de Natal nasceu a nova 

província Nossa Senhora de Guadalupe que compreende 7 Nações: Brasil, Argentina, Chile, 

Paraguai, México, Colômbia, Guatemala. Foram fechados alguns seminários ( Bogotá: já 

vendido, e Porto Alegre, transformado em província) unificando filosofia e teologia em 

Tapiales. Mudou-se o Noviciado de Luján para o Paraguai. Também a Manila concentrou-se o 
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polo formativo em uma única realidade e o Noviciado foi transferido para Legazpi. A 

intervenção do Superior continuou depois oferecendo elementos e motivações para 

prosseguir o projeto da reorganização a nível de Europa: delegação primeiro e depois, 

província Europeia. Essas motivações foram oferecidas aos conselhos provinciais para serem 

avaliadas a fim de favorecer um diálogo com o Conselho Geral em vista da realização de 

escolhas deixadas de lado. Do encontro com os padres provinciais e vigários surgiu a 

convicção de que talvez deva ser feito ainda mais para unificar as casas de formação 

especialmente os seminários filosóficos e teológicos. Será empenho do Conselho geral ver o 

que se pode ainda fazer nesse sentido. 

6. O último tema foi aquele da economia no qual o nosso padre Mário Nava, ecônomo geral, nos 

ofereceu válidas e substanciosas reflexões especialmente sobre gestão das casas. Critérios 

sãos e inovadores que nos permitirão reler a nossa presença nas obras ponto partindo das 

indicações da Igreja no documento “Economia a serviço do carisma e da missão”, dê algumas 

motivações propostas pelo nosso Vigésimo Capítulo geral e de um estudo de Madre Daniela 

Capaccioli della Consolata, padre Mário enumerou  quatro temáticas: a evolução das nossas 

Obras de caridade; quando uma obra Apostólica transmite o Carisma, ou seja, é evangélica; 

entregar as obras ou revitalizá-las? Quais vias percorrer para tornar significativas hoje as 

nossas obras? Advertiu se em toda a sua necessidade que a gestão das nossas obras no 

acidente seja revisada e Renovada. Concretamente o aprofundamento deve ter como 

finalidade aquela de rever as obras na perspectiva da sustentabilidade carismática, social e 

econômica, com o aporte de instrumentos específicos e adaptados para conhecer cada um 

desses âmbitos. Se faz votos que nesse estudo haja maior convergência entre as duas 

províncias italianas. 

7. Interessante foi também o encontro com alguns representantes do Conselho do ASCI. 

Esclareceu-se a relação do ASCI com Conselho Geral dos Servos da Caridade, o 

procedimento para aprovação dos projetos que as comunidades locais, passando sempre 

pelo conselho provincial, podem apresentar. Foi uma ocasião propícia para recordar aos 

inscritos do ASCI a sua derivação guanelliana, a condovisão do carisma guanelliano, a 

necessidade da formação e espiritualidade Guanelliana. O augúrio é que os componentes do 

diretivo ASCI possam ser também guanellianos cooperadores, intensificando de forma mais 

profunda a sua pertença espiritual a família guanelliana. 

Essa rica semana concluiu-se no Seminário Teológico com o canto das Primeiras Vésperas de 

Domingo e com um jantar fraterno que foi seguido, como por tradição acontece, de um bingo 

comunitário, com muitos prêmios, certamente para os nossos teólogos. 

Father Umberto!
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‘O tempo da crise na Vida Consagrada ’!
Reflexão de Enzo Bianchi!

 
Os anos vividos não são sem significado para 

a vida espiritual e, com o passar do tempo, 

nos damos conta – se v ive bem a 

temporalidade diante de Deus e não, em vez 

disso, se deixa viver – que Deus age em nós 

através da experiência que a vida nos traz e 

nos consente, Ainda Que permaneça sempre 

possível uma regressão. 

As experiências são diversas e às vezes 

inclusive negativas, autênticas contradições a nossa vida Religiosa e Cristã. A idolatria, ainda 

que subterrânea, permanece presente em nós e, sobre tudo na vida religiosa, os Ídolos não são 

externos mas interiores, são aqueles que inconscientemente levamos no nosso coração: a 

idolatria é como um micróbio micróbio muito ativo, pouco conhecido mas é tal que 

improvisadamente tenta vencer a palavra de Deus que trazemos em nós como semente (cf. 1Pd 

1, 23). A virtude, a generosidade, os desejos de perfeição e de santidade, a oração mesmo 

podem tornar-se maneiras de fugir de Deus, de não escutar hoje a sua voz; até aquilo que 

fazemos pelos outros, o nosso serviço aos pobres ou a igreja pode ser um expediente estranho 

ao nosso eu mais profundo, longe de Deus e da verdadeira voz do nosso coração. São riscos 

frequentes na vida religiosa e devemos ser conscientes deles para vigiar e desmascará-los: em 

todo caso, cedo ou tarde, Deus intervém imprevisivelmente na nossa vida para abater estes 

Ídolos e fazê-los em pedaços. 

Então a crise, e quando sobrevém se chega realmente no fundo! Da vida religiosa em particular 

é extremamente difícil permanecer aéreo ou se adequando à menos pior. Se pensamos que 

podemos evitar a crise e permanecer sempre em Pé, somos iludidos: nós pode ocorrer uma 

enfermidade física ou uma psíquica, uma caída no pecado, uma contradição aos votos feitos, os 

problemas que vem da vida fraterna ou as tensões provocadas pelo ambiente externo mas essa 

crise, assim dura de afrontar, pode também transformar-se em uma graça para nós: essa visita 

de Deus não é nunca “Bela”, assume, no mais das vezes, uma conotação de sofrimento e de 

laceração, mas continua sendo sempre uma ocasião – talvez a única – na qual Deus exige de 

nós um despir-se mais radical para podermos revestir-nos com a sua graça. Deus queira que 

abandonemos os nossos Ídolos, as nossas projeções sobre ele para encontrá-lo tal qual ele é: 

fogo devorador e médico das nossas feridas. A crise será então o momento no qual meditação, 

�8             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 118 de Março de 2020

adoração, oração, tudo perde o seu significado. Até mesmo o nosso serviço aos pobres e a 

igreja não parece ter consistência e a vocação Cristã nos parece bem pouca coisa. Se padece 

uma falência de todos os esforços espirituais e não se tem mais a força nem mesmo de 

abandonar-se em Deus. Em alguns casos se chega a dizer que Deus está morto e o nada 

parece reinar: Deus parece uma ilusão, é distante, mudo, surdo, cego...: “Senhor, por que 

dormis?” (Sal 44,24). Nestes momentos a primeira tentação é aquela da Fuga, do abandono da 

vida religiosa. Às vezes esta tentação chega antes ainda que se tenha percepção da crise, como 

quando se entra em um túnel seguindo uma outra autoestrada, sem se dar conta: no auge da 

crise se torna difícil improvisar uma reação coerente, é preciso em vez preparar-se antes, não 

deixar se surpreender, e também isso faz parte do aprender a “contar os próprios dias”. Na 

realidade, antes da fuga da vida religiosa, existe a fuga de si mesmo o refuto de olhar a si 

mesmo: no mal-estar, ainda não perfeitamente colocado em foco, se pensa antes de tudo de 

acusar os outros, a encontrar as culpas fora de si mesmo, nas estruturas, nos irmãos e nas 

irmãs... E então se descobre que a congregação não é mais fiel ao Carisma original ou que não 

está mais acompanhando o passar do tempo, que os irmãos não tem mais o carisma e fazem 

ser insuportável a qualidade de vida. Mesmo sem reformar assim mesmo, se pretende então de 

reformar a congregação, ou então se pede a troca de fraternidade convictos que em um outro 

lugar as coisas irão melhor, se enfoca o problema da inadaptabilidade ao clima, a realidade 

ambiental, aos problemas urgentes que vive a própria família de sangue... a própria inquietude é 

projetada em novas formas de vida, às vezes mais 

contemplativa, outras vezes mais misturada com os pobres: 

para fugir de si mesmo, se corre para o eremitério ou para os 

pobres.  

Uma outra tentação que vem com a crise é aquela que paralisar, 

de ficar para trás, fossilizando se no estilo de vida vivido até 

aquele momento: Na tentativa de esconder a própria angústia 

interior refugiar-se em um apego obsessivo aos próprios 

princípios, as normas fixadas, a disciplina adotada, as práticas 

consolidadas, aos regulamentos escritos. É um perigo Grande 

para a vida religiosa: apega-se a própria prática e aos próprios 

princípios e não se avança mais junto com os outros. Então 

tornarmo-nos duros, se reprova constantemente os outros, se 

Condena como infiéis a vida religiosa, na presunção de sermos 

os únicos fiéis ao Carisma inicial: as convicções que temos tornam-se mais importantes que 

irmãos e que o encontro do próprio hoje com o hoje de Deus. Paralisa se em uma posição de 

defesa contra tudo aquilo que, como os irmãos, poderia ser um instrumento de chamada da 
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parte de Deus. Terminasse assim por tornar-se sempre mais preocupados de si mesmos e da 

própria saúde esse receita de levar em consideração os outros, a tal. Que, quando se cai e 

realmente enfermo, desejar não ser curado para poder continuar como centro da atenção geral. 

É um apego angustiado a si mesmo no qual não se é mais capaz de abandono nem a Deus nem 

a quem Deus colocou ao nosso lado como responsável e testemunha dos votos pronunciados.  

Se a crise não obtém o êxito querido por Deus, Isto é a Regeneração, então quem caiu em crise 

termina por fechar sei Sempre Mais em si mesmo, em capaz de aceitar os irmãos e as irmãs, 

impedido de abrir se ao futuro: não lhe resta outra que deixar a vida religiosa, e quase sempre 

retornando a família, onde tem sempre uma mãe para cuidar, um pai para sepultar... 

Restariam muitos aspectos para aprofundar, mas creio ter delineado as linhas essenciais e hoje 

mais frequentes da crise na vida religiosa. Essencial é não esquecer nunca que a crise e, na sua 

verdade mais profunda, é dom de Deus e graça, mesmo na provação: senão se foge mas se 

aceita ser regenerado, então a crise se transforma em um novo parto, então o Deus conhecido 

por ouvir dizer, abatidos os Ídolos, aparece e na nossa debilidade mostra a sua força(cf. Jó 

42,2-6). 

Trata-se de crescer através da Tentação: não existe fé que não seja provada assim como não 

existe fruto se a árvore não é podada. Trata-se de reconciliar-se com a própria debilidade, de 

identificar-se no publicano do templo, de conhecer o próprio passado e confiá-lo à misericórdia 

de Deus. O Deus que se chega a conhecer depois da crise é então um Deus Pai e Mãe, o Deus 

misericordioso e fiel. 
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Três aplicações práticas para a nossa revisão de vida:!
a). "Os Ídolos não são externos mas interiores, são aqueles que inconscientemente levamos no 

nosso coração”. Papa Bento 16 e Papa Francisco nos repetiram que o mal está dentro de nós, 

não fora de nós. 

- Qual ídolo antigo presente na minha vida quero derrubar nessa Páscoa?!
b). Alguns coirmãos abandonaram a nossa congregação e infelizmente também o sacerdócio, 

motivando a sua escolha com: não encontrei um clima de família nas nossas comunidades 

religiosas. 

- Qual é o clima de família na minha comunidade?!
- O que eu faço pessoalmente para favorecê-lo? O que eu deveria evitar?!
c). A crise pode ser vivida como dom de Deus e graça mesmo na prova.!
- Compartilho essa tese?!
- A Estou pronto para sustentar com a minha amizade, além da minha oração e Bom exemplo, 
o coirmão da minha comunidade que manifesta sintomas de crise?!
- Eu prefiro desinteressar me e deixá-lo a si mesmo?
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“Viajando” para descobrir as comunidades!
«Primeira Casa-família "DONO DEL CUORE” in Polônia»!

 
É verdade que a Providência 

para nós Guanellianos quase 

sempre chega numa data de 

f e s t a M a r i a n a . A s s i m 

aconteceu com a doação a 

obra Don Guanella do terreno 

de Skawina. Ele exatamente 

dia 24 de março de 2004, na 

vigília da Anunciação, mas 

pa ra nós guane l l i anos , 

aniversário do nascimento da 

congregação, quando recebi 

a n o t í c i a q u e o s d o i s 

cônjuges João e Sofia Sajdera, 

queriam oferecer-nos um amplo e ameno terreno na periferia de Cracóvia, em Skawina. Era o 

primeiro sinal da Providência. Mas com a Providência não se brinca. E assim eu pensei. 

Um outro sinal da Providência era ligado à busca dos Arquitetos para fazer o projeto da casa. No 

dia 8 de dezembro de 2004 justamente na festa da Imaculada, a Providência nos indicou 

mediante a um amigo da congregação. Este senhor, de Napoli, nos falou de seus familiares que 

estudaram justamente arquitetura e mais que isso, justamente em Cracóvia. E foi exatamente 

assim: escolhemos aquele dedo de Construtor, que tinha construído inclusive em parte o 

Santuário da Divina Misericórdia em Cracóvia, Santuário tão caro a São João Paulo Segundo: 

tenho certeza que foi ele mesmo que nos indicou de vir até aqui. Enquanto isso, a providência 

nos abriu o céu, de onde, como chuva e, vinham ofertas para a construção. 

O Centro Don Guanella em Skawina se abre, com a benção da casa, em 22 de outubro de 2009, 

mês no qual se meditam os mistérios do Santo Rosário esse festeja o nosso Santo fundador. A 

nossa Capela, dedicada a mãe da Divina Providência, mesmo não sendo muito grande, acorde 

centenas de pessoas que vem rezar conosco no domingo e nas festas solenes, para santas 

missas às 9 horas e as 11 horas. A providência nos deixou uma nova direção de pastoral. Nos 

bosques e nos Prados que estão em volta estão surgindo as novas casas e para seus habitantes 

Estamos nos tornando um ponto de referência para oração e testemunho cristão. Além das 

missas organizam-se vários encontros de oração, como Alexia divina, e uma vez por mês, a 

discoteca do silêncio. Criou-se ainda um grupo de 40 pessoas anciãs chamado Jovens no 

espírito, que vem regularmente para a catequese e oração. 

Na casa obviamente temos uma parte reservada a comunidade Religiosa e formativa. 

Atualmente Nós temos dois postulantes. A formação deles se dá através de conferências 

�11             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 118 de Março de 2020

formativas, o estudo de filosofia Bienal na universidade de Cracóvia e, nos outros momentos 

livres do estudo, fazem um serviço caritativo na casa família. 

Uma outra iniciativa do Centro Don Guanella são os encontros com os jovens do lugarejo 

durante os quais se apresentam vários filmes com as problemáticas do valor da vida e outros 

temas da atualidade e do interesse comum. Segue-se depois com uma discussão e debate. 

Além disso, tem vários momentos de encontros agradáveis; momentos Nos quais participam 

adultos e jovens para estarem 

juntos, criando um amplo campo de 

amizade. Essa troca de amizade nos 

dá oportunidade de difundir o 

Carisma guanelliano. Tem também a 

nossa disponibilidade para com as 

necess idades das paróqu ias 

vizinhas e isso cria uma boa relação 

mútua.  

A casa, Especialmente nos meses 

do verão, acolhe os vários grupos de 

oração como por exemplo, a 

renovação carismática e outros 

m o v i m e n t o s e c l e s i a i s , e d á 

possibilidade de encontrar aqui um lugar de repouso ou para um passeio escolar. Alguns 

religiosos escolhem a nossa casa para os retiros mensais, como os padres combonianos, e para 

exercícios espirituais. A nossa casa faz pouco tempo foi escrita no elenco de casas de 

espiritualidade da diocese. A cada ano Associação dos toxicodependentes faz uma reunião de 

avaliação e de oração no nosso centro. 

Os coirmãos são empenhados nas várias estruturas estatais como consulados do campo da 

educação, como por exemplo no centro de ajuda as famílias em crise. 

No lado oposto ao da repartição dos religiosos, se encontra a casa família denominada dono de 

Licuri. Desde 1º de Dezembro de 2010 os pedra 10 adolescentes e crianças mandados pelo 

tribunal dos menores de Cracóvia. O diretor, irmão Marcin é auxiliado por duas educadoras, 

Basia e Asia, e por um educador, Kamil. Todas as manhãs Depois da oração das laudes, a 

comunidade desperta os meninos, ajuda-os a lavar-se e a vestir-se e depois prepara junto com 

padre Jarek o café da manhã e organiza a saída para As Várias escolas Por que os nossos 

meninos frequentam cinco escolas diferentes. No arco de 10 anos hospedamos 18 jovens que 

hoje estão inseridos na vida social e familiar. Alguns já com família própria. A recordação e a 

amizade permanecem sempre fortes e duradouros. 

Resenha iniciada a casa família subitamente criou-se um grupo de amigos e voluntários. E existe 

uma dezena de jovens voluntários que vem oferecer o próprio coração, o tempo, e as 

capacidades Ah esses nossos tesouros, como dizia Dom Guanella. Organizam as saídas ao 

cinema e a piscina, as excursões as saídas para ir esquiar nas montanhas mais próximas ou 

�12             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 118 de Março de 2020

então visitar os museus de Cracóvia. Animam também alguns jogos e ajudam nas tarefas 

escolares. Quando há necessidade ajustam alguma coisa da casa. 

O centro Dom Guanella trabalha há 10 

anos t es temunhando o ca r i sma 

guanelliano no território de Skawina. Nos 

incentivar o exemplo do fundador a ser 

como espada de fogo, especialmente 

quando se inicia em um novo país, em 

uma nova realidade. Sustentados pela 

certeza do auxílio divino estimulados 

pelas necessidades dos pobres que 

desenvolvemos i r procurar , este 

empenho torna-se para nós um continuar 

o desafio que nos interpela e nos faz 

trazer para fora o melhor de nós 

mesmos. A esse propósito quero aqui 

Recordar as palavras de João Paulo 

Segundo : o mundo de ho je tem 

necessidade de testemunhos radicais do verdadeiro amor, da partilha com o próximo, sobretudo 

quando é marcado pela dor e pelo sofrimento. 

Queridos amigos, hoje vos pedimos uma só coisa: rezem pela nossa primeira comunidade na 

Polônia a fim de que possa sempre ser formada e animada de verdadeiros e incansáveis 

samaritanos nas estradas da Polônia, por que como nos ensinou São Luís Guanella, o mundo 

precisa de Testemunhas autênticas e coerentes, capazes de abandonar a vida cômoda, para 

estarem próximas dos pobres que estão por toda parte. 

 
Padre Wieslaw Baniak, sdc!
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No próximo dia 26 de Março, recordaremos com alegria e gratidão ao senhor o 20° 
aniversário de Ordenação Episcopal de Dom Protógenes José Luft. É um 
grande presente do Espírito à nossa Congregação e à Igreja. Um guanelliano 
chamado pelo Senhor para ser Pastor de um povo pobre e humilde da região 
Amazônica. Somos orgulhosos disso. A Dom Protógenes as nossas 
saudações fraternas e a certeza da nossa oração. Que o Espírito possa 
continuar a tia iluminar e a infundir em ti a coragem e a força necessárias 
para estar diante do Povo e conduzi-lo, com o exemplo e autoridade de 
vida, para o Reino do Senhor. Ad multos annos da tua família religiosa! 
(diobarra@uol.com.br)
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‘Novas estruturas de organização, novos rostos de missão’!
 

No âmbito da reorganização das estruturas 

administrativas internas da congregação 

indicada pelo Capítulo, concluiu-se no final 

de 2019 o processo de unificação das três 

províncias da Tina americanas na única 

província “Nuestra Señora de Guadalupe". 

Chegamos agora, em 2020, a dois passos 

sucessivos, para continuar o caminho de 

modo que também as nossas estruturas de 

governo reflitam sempre melhor a realidade 

da nossa congregação que, mesmo sendo 

pequena nos números, é extensa e diversificada por geografia definição e origem dos coirmãos.  

O primeiro passo se realiza neste mês de março. De fato, em 24 de Março, no dia da memória 

dos primeiros votos pronunciados por Don Guanella e pelos outros coirmãos em Como, será 

oficialmente erigida a Delegação europeia “São Luís Guanella”. Depois de um processo de 

discernimento que envolveu, além do Conselho geral, a província São José e os coirmãos 

interessados com uma consulta, chegou-se a decisão de unir em delegação dependente do 

Conselho Geral as casas da Espanha (Palência, Madri, Arca), Alemanha (Pforzheim), Polônia 

(Skawina) e Romênia (Iasi). Os 19 coirmãos destas casas serão, portanto, coordenados e 

animados, em sua vida religiosa e missão, por um “Conselho de Delegação” composto por um 

superior e dois conselheiros. A atividade deste conselho será iniciada oficialmente no início de 

abril com a presença do Superior geral. 

Um segundo passo, imediatamente sucessivo, será a ereção da Delegação “Stela Maris" do 

extremo Oriente/Oceania, compreendendo as comunidades das Filipinas, do Vietnã e das Ilhas 

Salomão, também essa dependente do Conselho geral. Até agora essas comunidades eram 

simplesmente coordenadas por um delegado “ad personam". Depois da necessária consulta, 

será nomeado ou conselho de delegação composto por um superior e dois conselheiros, para 

guiar a vida e a missão dos outros 30 coirmãos (dos quais 17 de votos perpétuos) que compõem 

estas comunidades. O início oficial da atividade do Conselho deveria acontecer no próximo mês 

de julho. 

Também no âmbito da missão temos em vista algumas novidades: 

- o conselho geral aceitou o pedido de cessão por parte das Missionárias da Caridade de seu 

“Centro para descapacitados" em Bucareste. Trata-se de bom filhos recolhidos pelas irmãs e 

acolhidas por diversos anos, em uma casa que arquidiocese agora nos oferece em propriedade. 
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A entrega aconteceria somente daqui a dois anos e, tempo de rever a estrutura e preparar os 

corrimãos que se encarregarão desta segunda presença na Romênia.  

- a província “Divina Providência" iniciará dentro de alguns meses uma atividade em colaboração 

com os claretianos em um “Centro para descapacitados” em Vavuniya, no Siri Lanka. Trata-se 

de uma organização bastante complexa, que compreende um Centro Residencial masculino, 1 

feminino e uma rede de sustento e reabilitação (Community Based Programme). Por três anos 

os coirmãos seguirão na parte Residencial masculina, estudando, enquanto isso, a oportunidade 

de assumir esta missão ou ativar uma dessa, autônoma, em uma nação e uma igreja local 

particularmente acolhedora. Na recente visita feita ao local, junto aos membros do Conselho 

provincial estavam duas das nossas coirmãs FSMP, para avaliar a possibilidade de realizar um 

projeto de atividade Apostólica comum entre os dois ramos da família religiosa guanelliana. 

- a província Sagrado Coração está se encaminhando para realizar o desejo, há muito 

apreciado, de uma segunda presença na Terra Santa, que seria na forma de uma pequena 

comunidade Orante. Por enquanto o projeto está em fase de estudo. 
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24 de Março 1908 “ a Primeira Profissão do Servos da Caridade”! 

 Assim escreveu Don Guanella: “Nesta noite, antecipada por um Tríduo de pregação 
preparatória, em obséquio dos desejos da Sagrada Congregação dos Bispos e 
Regulares, e cumprindo os desejos, desde algum tempo expressado e cultivado, os 
subscritos celebraram sua profissão de votos perpétuos simples no Instituto dos Servos 
da Caridade na seguinte ordem. O sacerdote Luís Guanella, como Fundador, 
pronunciou os votos de pobreza, castidade e obediência de acordo com as 
Constituições que o Reverendo Consultor Padre Cláudio Benedetti, Redentorista, tinha 
recebido e reordenado em Roma e editadas em 1907 na Tipografia da Casa da Divina 
Providência. Em seguida, o mesmo recebeu a profissão de votos perpétuos simples dos 
seguintes [coirmãos], na presença das testemunhas indicadas na parte inferior.”! 
Continuamos com nossa discreta presença, nos lugares mais diversos, para 
cuidar da vida humana mais frágil e indefesa e trabalhar para a sua promoção 
integral, comprometendo-nos com a pobreza antiga e as novas.
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Um provérbio africano diz que “para educar um menino é preciso 
uma vila inteira”. Mas devemos construir essa Vila como condição 
para educar. O terreno deve ser purificado das discriminações 
com a emissão de fraternidade.!

                                                                        (Papa Francisco)! 
 
  Para o próximo 15 de outubro de 2020, o Papa Francisco 

convidou no Vaticano os representantes das principais religiões, os 
expoentes dos organismos internacionais e das diversas instituições humanitárias, do mundo 
acadêmico, econômico político e cultural. Juntos, representando os habitantes da terra, 
assinarão o “Global Compact on Education", um pacto educativo Global, que cada um se 
empenhar a a atuar no próprio âmbito e difundir o quanto possa. O caminho já começou. 
Muitas escolas, Universidades Católicas e não católicas, já estão aprofundando a dimensão 
antropológica, comunicativa, cultural, Econômica, geracional, inter-religiosa, pedagógica e 
social deste pacto global. O escopo é educar os jovens para A fraternidade, para aprender a 
superar divisões e conflitos, promover a acolhida, justiça e paz. O Papa Francisco convida 
qualquer um que tenha no coração a educação das Jovens gerações assinar um pacto Global, 
para gerar uma mudança de mentalidade em escala planetária através da Educação. 

Clive Staples Lewis: !
"A tarefa de um educador moderno não é desbravar florestas, mas de irrigar os desertos."!

Mahatma Gandhi: !
“Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre."

Em vista do Encontro Mundial dos Jovens 
Guanellianos!

GYM - GUANELLIAN YOUTH MOVEMENT 

Para preparar dos ao encontro mundial de 2022 (primeiro em 

Santiago, entre nós, depois em Lisboa com o Papa) estamos 

enviando a todos os coirmãos que trabalham com os jovens algumas cartilhas para o 

trabalho de grupo. Depois da cartilha sobre a paternidade de Deus, mandamos por e-mail 

aos provinciais e aos encarregados da pastoral juvenil a segunda cartilha sobre Jesus, Bom 

Samaritano. É uma tentativa de querer caminhar unitariamente com os mesmos argumentos 

guanellianos para chegarmos prontos naquele evento. Se trabalharmos todos com a mesma 

meta da GYM'22 (Guanellian Youth Movement), com os mesmos elementos da 

espiritualidade guanelliana, Chegaremos bem preparados afrontar o tema daquele encontro: 

“Do jovem Guanella aos jovens guanellianos.”
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Notícias de Congregação! 
News and Events of the Consecration  

✓ Em 25 de Janeiro, em Assunção, entraram no noviciado três jovens: 
Domingos Sávio da Silva Soares e Emanuel Bianchini Galuk (Brasil) e 
Jhonatan Eduardo Tavolo Benitez (Paraguay). Padre Ciro Attanasio, 
recentemente nomeado Superior provincial desta Província “Nossa Senhora de 
Guadalupe”, presidiu o rito de ingresso ao Noviciado, apresentando os noviços 
ao Padre Mestre, Sergio Rojas Franco. 

✓ No mesmo dia na igreja Nossa Senhora da Piedade no Paraguai, Padre Ciro 
presidiu a Eucaristia na qual dois jovens emitiram a sua primeira profissão 
religiosa, são eles: Yumar Laguado Ortiz (Colômbia) e Railton dos Santos 
Holanda (Brasil). 

✓ Irmão Roger Genovia renova os votos religiosos em 26 de março de 2020. 
(Filippine). 

✓ No dia 28 de março, em Nnebukwu, os noviços fazem sua primeira profissão 
religiosa nas mãos do superior da Vice-Província Africana, P. Kelechi Maduforo. 

✓ Em 25 de abril de 2020, no Seminário Teológico de Roma, emitirão sua 
Profissão Perpétua os coirmãos: Francis Xavier Alexcis, Patrick Ierkpen 
Terkula, Gabriel Sedar Illumu Kibuga, Fabrice Katibini Abupa, Louis 
Praveen Raj, Bosco Yesuraj Marianathan, Arun David Mari Anthuvan, 
Rajesh Kumar Murugesan, Kulandai Packiam, Vijay Kumar Pilla, Solomon 
Raja Rayappan, Giovanni Russo, Arokianathan Sebasthiyan, Stalin 
Salomon, Gabriel Umfinama Ntenda; nas mãos do Superior Geral, P. Umberto 
Brugnoni. 

✓ Um dia depois, 26 de abril, os mesmos clérigos, irão receber a Ordem 
Sagrada do diaconato pela Imposição das mãos e Oração Consacratória de Sua 
Excelência Reverendíssima Cardeal João Braz de Aviz, Prefeito da 
Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e sociedades de vida 
apostólica. 

✓ Dias 6 e 7 de junho de 2020 o Patronato Santo Antônio celebra o 70° 
aniversário de fundação, em Carazinho-RS, Brasil. 

✓ Dia 27 de julho a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Anchieta-RJ (Brasil) , 
celebra o seu CENTENÁRIO de vida e apostolado. 

✓ No dia 4 de agosto Padre Tiago Boufleur celebra 10 anos de ordenação 
sacerdotal, em Tapiales, Argentina. 

✓ Dia 19 de dezembro Padre Ivo Cattani celebra seus 50 anos de ordenação 
sacerdotal em Santa Maria, Brasil.

Datas dos próximos conselhos Gerais: 

21 e 22 de abril de 2020 

19 e 20 de maio de 2020 

16 e 17 de junho de 2020 
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In the Father’s House  
                                  Deceased Confreres  

✓ 19 de janeiro, Padre Giuseppe Minuzzo expirou na nossa Casa Madonna del 
Lavoro di Nuova Olonio (SO). Tinha 88 anos. Foi sepultado no Cemitério de 
Nuova Olônio. 

✓ 12 de fevereiro faleceu o nosso coirmão, Padre Maria Bala Yesu 
Vissampalli, aos 38 anos, em Eluru (Andhra Predesh), Índia. Padre desde 
agosto de 2017, a recém. 

✓ 11 de março, Don Giancarlo Schievano, 78 anos, morreu na Casa Divina 
Providencia, em Como. O corpo foi sepultado na capela de Confratelli, no 
cemitério de Como.  

                                  Deceased Sisters  
✓ 18 de dezembro de 2019 faleceu a coirmã guanelliana Germana 
Checchinato, em Como-Lora, aos 91 anos. 

✓ 27 de janeiro de 2020 faleceu a senhora Anna Bartucci, em Cosenza, com 
97 anos. De 1982 à 1989 serviu na Casa S. Giuseppe de Roma. 
 

                            Deceased Family Members  
✓ 18 de dezembro de 2019, em Mbaise (Imo State – Nigeria), com 77 anos, 
faleceu a senhora Beatrice Uche, mãe do nosso coirmão Pe. Mark Uche Anayo. 

✓ 26 de dezembro de 2019, partiu o senhor Lorenzo Sabatelli, pai do Padre 
Francesco, com 81 anos, em Pozzo Faceto di Fasano (Brindisi), Itália. 

✓ O senhor Eshayya (54 anos), o tio materno de nosso irmão Don Peter Joseph 
morreu em 29 de dezembro de 2019. 

✓ Com 87 anos, retornou ao Senhor, dia 2 de janeiro de 2020 a senhora Adele 
Marcato, a mãe de Padre Agostino Frasson em Arluno (Milão), Itália. 

✓ 13 de janeiro a senhora Vishenthiyammal (85 anos), avó do nosso coirmão 
Padre Antony Rajan, faleceu em Vadakku Vandanam (Índia). 

✓ 26 de janeiro de 2020, em Verdello, aos 91 anos, faleceu a senhora Carla 
Morelli, irmã do Padre Giuseppe Morelli. 

✓ 3 de fevereiro, em Cantù (Itália), aos 76 anos, faleceu Giancarlo Valisi, pai 
do nosso coirmão Ir. Ivano Valisi. 

✓ 5 de fevereiro de 2020 faleceu a senhora Lydia Mary Melaba, a mãe do 
Padre David Melaba, em Gboko (Benue State), na Nigéria. 

✓ 6 de fevereiro, faleceu com 62 anos, a senhora Fatima Mary, a mãe do Padre 
Jerin Antony Irudayaraj, que está em missão no Vietnã. Repousou em 
Rayappanpatty, Índia. 

✓ 22 de fevereiro faleceu a avó do Padre Stalin Arockiaraj Savarimuthu, a 
senhora Innaciammal, com 90 anos, em Kottarapatti (Tamil Nadu), Índia. 

✓ 3 de março 2020 faleceu o senhor Dennis Akamnonu, de 87 anos, pai do 
nosso coirmão Padre Innocent Chukwunonye Akamnonu, em Umunoha a 
Mbaitoli, (Imo State) na Nigéria.
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“No tempo da Quaresma e nos dias da Paixão, o sacerdote e o altar se 
vestem com cores de dor mais profunda e com um grande gemido 
convidam: ‘Chorem todos e lamentem-se, porque o justo, o santo, o 
levaram ao Calvário e à Cruz. Venham todos, adorem a Jesus na Cruz e 
chorem por nossas faltas'. Mas desde a Sexta-feira Santa até a Páscoa 
da Ressurreição o passo é curto. O Sacerdote e o altar, ao amanhecer 
do terceiro dia, despertam cheios de alegria inefável. ‘Ressuscitou! – 
exclamam – Ressuscitou! Aleluia, aleluia, venham, adorem o Senhor. 
Ressuscitou gloriosamente dentre os mortos!’ Agora o sacerdote e o 
altar se adornam com a cor do ouro muito festivo e leem o epitáfio na 
tumba do Salvador com o anúncio do Anjo que diz: ‘Jesus ressuscitou!’ 
Então, o sacerdote e o altar pensam na gloria de Jesus triunfante. Nos 
mostram o triunfo de Jesus que ascende ao céu e nos animam com a 
esperança dizendo: ‘Ao alto nossos corações, sempre ao alto nossos 
corações! Ao alto! Ao alto!’ Que escola, oh irmãos! Que felicidade para 
nós que vivemos com essa esperança.” 

(San Luigi Guanella, in "Vieni meco”)!
 

FELIZ PÁSCOA A TODOS!
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