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‘A coragem e a esperança de ser 
bons samaritanos para os outros’	
 

Dada a proximidade das férias de Natal, gostaria em 
primeiro lugar de agradecer ao Senhor porque lentamente 
vamos saindo desta grave situação de pandemia que 
realmente nos preocupa e nos põe à prova. Esta segunda 
onda no hemisfério norte trouxe sofrimento, lágrimas e 
morte às nossas casas e comunidades, especialmente na 
Itália. Tivemos que enfrentar esta segunda etapa do vírus 
exterminador, assustados, temerosos e incapazes de deter 
a agressão que levou embora idosos, deficientes, 
coirmãos, irmãs, amigos. Que triste! 

A vinda de Cristo no Natal cura as feridas de nossos afetos 
quebrantados e reacende a esperança de que o tempo de 
provação está terminando e esperamos que ele nunca 
volte! 

Desejo a todas as comunidades, no clima de isolamento 
em que ainda vivemos prudentemente, aquela serenidade 
e paz de Belém que naquela noite santa inundou, acalmou 
e voltou a animar o coração dos pastores. 

Convosco agora, a exemplo da encíclica “Fratelli Tutti” do 
Papa Francisco, gostaria de apresentar-lhes um triple 
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roteiro «parabenizado» e sanador no caminho ao próximo Natal. 

1). Tenham coragem de continuar a sonhar 

Quando o Papa aborda este assunto na encíclica, ele cita a frase de Joel 3: 1: chegará o tempo 
em que os idosos sonharão enquanto os jovens profetizarão. É a experiência que neste 
momento enriquecerá também as nossas provadas e do jeito fraterno, no respeito pelos dons 
dos outros, na aceitação mútua, todos saberemos conjugar sonho e profecia. Já não serão 
apenas os jovens coirmãos que sonham com um futuro melhor, e os idosos ricos em experiência 
e sabedoria que profetizam o novo possível, o melhor, mas, como diz Joel, os idosos e os jovens 
juntos oferecerão uma nova leitura da nossa vida consagrada e fraterna com o mundo que nos 
olha. O Papa exorta-nos a sonhar, mas juntos, porque se não o fizermos juntos, será apenas 
uma fantasia: assim veremos o que realmente não existe. Descubra o valor de estarmos juntos, 
caminhando juntos, buscando a verdade juntos, compartilhando um projeto juntos. “Como é 
importante sonhar juntos! ... (Encíclica Fratelli Tutti n. 8). 

Reli uma enérgica exortação que o Papa Francisco lançou há alguns anos durante a sua visita 
pastoral à Diocese de Cesena: “Recomendo que, nas vossas comunidades, assegurem o 
diálogo entre idosos e jovens. Este diálogo fará maravilhas ... um jovem que não consegue 
sustentar um idoso está faltando de alguma coisa. E um idoso que não tem paciência para ouvir 
os jovens está faltando de alguma coisa também. Ambos devem se ajudar mutuamente para 
avançar juntos (Papa Francisco, Cesena 2017). 

A Encíclica “Fratelli Tutti” destaca: «O futuro não é “monocromático”, mas – se tivermos coragem 
para isso – podemos contemplá-lo na variedade e na diversidade das contribuições que cada um 
pode dar. Como precisa a nossa família humana de aprender a viver conjuntamente em 
harmonia e paz, sem necessidade de sermos todos iguais!» (nº 100). 

2). Sejam sustentados pelo realismo da esperança 

O Papa pede o realismo da esperança, não o cínico: estamos doentes, mas não podemos fazer 
de outro jeito. As experiências de vida não devem ser sofridas, mas aceitas, vividas iluminadas 
pela esperança. Um realismo que está ciente de que existem nuvens perigosas que também 
obscurecem a nossa vida consagrada hoje, mas que nunca terão a capacidade de nos impedir 
de ver um mundo novo, a força de não nos encher do bom vinho produzido em odres novos sem 
desperdiçá-lo. O realismo, portanto, da esperança que nos faz olhar para além do presente que 
nos preocupa ou que não conseguimos gerir de uma forma mais positiva porque ultrapassa as 
nossas forças e capacidades, mas não 
pode nos fazer morrer no desejo de que a 
novidade vem, com certeza. Aí nascem 
novos horizontes, coisas inesperadas que 
nem imaginamos. Por isso acolhemos o 
convite do Papa: «A esperança é ousada, 
sabe olhar para além do conforto pessoal, 
das pequenas garantias e compensações 
que estreitam o horizonte, para abrir-se a 
grandes ideais que tornam a vida mais bela 
e d i g n a . C a m i n h e m o s n a 
esperança” (Encíclica n. 55). 
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3). Que todos se tornem Bom Samaritano para todos 

Este é o desejo que permeia a Encíclica do Papa. Ler o Evangelho não basta, deve ser feito, 
deve ser vivido e não como uma ideologia, mas como um vade-mécum da nossa vida, como 
uma regra absoluta da qual nunca nos afastamos. E quando o Papa quer aplicar a imagem do 
Bom Samaritano às nossas comunidades religiosas, ele nos convida a celebrar a nossa 
fraternidade não como uma ideia, mas como gestos concretos. Até nas nossas comunidades 
religiosas há muita solidão, individualismo, preocupação consigo mesmo, com a saúde, com os 
planos pessoais, com as minhas coisas. Em vez disso, é hora de se aproximar, cuidar, perder 
tempo, pagar pessoalmente, para que o coirmão se sinta melhor, se sinta mais à vontade, 
envolvido e não marginalizado e para que perceba a presença de Cristo Bom Samaritano nas 
nossas pequenas ações que agimos para com ele. 

O Papa Francisco destaca uma característica fundamental para quem vive o Evangelho, para 
quem quer ser o Bom Samaritano para os outros: fazer tudo sem ganho pessoal, sem 
recompensa: «O samaritano do caminho partiu sem esperar reconhecimentos nem obrigados. A 
dedicação ao serviço era a grande satisfação diante do seu Deus e na própria vida e, 
consequentemente, um dever. Todos temos uma responsabilidade pelo ferido que é o nosso 
povo e todos os povos da terra. Cuidemos da fragilidade de cada homem, cada mulher, cada 
criança e cada idoso, com a mesma atitude solidária e solícita, a mesma atitude de proximidade 
do bom samaritano». (Encíclica nº 79). 

Queridos irmãos: Não lembramos o que escreveu o nosso santo Fundador sobre nós, seus 
filhos, Servos da Caridade, olhando para o futuro, para o encontro definitivo com o grande Juiz 
da história, quando então, e só então, receberemos a recompensa merecida pela nossa 
caridade? : «E Vocês, bons Servos da Caridade, que durante anos e anos e todos os dias 
ajudaram os pobres com fé, possuirão o Reino que o Senhor na sua bondade vos preparou 
desde a criação do mundo» (Reg. 1910 ). 

Feliz Natal, irmãos, animados por estes convites do nosso Papa Francisco! 

Pe. Umberto!
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Com as palavras do Papa, o Conselho 
Geral quer agradecer a todos pela 
proximidade e pelo serviço neste momento 
de pandemia em nossas casas.!
 
“Apesar destas sombras densas que não se devem ignorar, nas 
próximas páginas desejo dar voz a tantos percursos de esperança. Com efeito, Deus 
continua a espalhar sementes de bem na humanidade. A recente pandemia permitiu-
nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que, no 
medo, reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas 
vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os 
acontecimentos decisivos da nossa história compartilhada: médicos, enfermeiros e 
enfermeiras, farmacêuticos, empregados dos supermercados, pessoal de limpeza, 
cuidadores, transportadores, homens e mulheres que trabalham para fornecer serviços 
essenciais e de segurança, voluntários, sacerdotes, religiosas... compreenderam que 
ninguém se salva sozinho” (Fratelli Tutti n. 54).
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   ‘PACTO EDUCACIONAL GLOBAĽ	


Educar, infinito presente.	

Voltemos a educar, continuemos a declinar este verbo!	


 
Como sabemos, o Papa Francisco convidou 

todos aqueles que trabalham no campo da 

educação em diferentes níveis, a trabalhar 

juntos em um pacto educacional global. O 

evento de 14 de maio de 2020 foi então 

adiado para o outono devido à pandemia. Em 

15 de outubro de 2020, ele realizou uma 

videoconferência em que ele nos lembrou que 

"O que está em crise é a nossa maneira de 
conceber a realidade é a maneira de se 
relacionar uns com os outros". Educar é uma 

aposta e ter, no presente, esperança. "A 
educação é sempre um ato de esperança que 
convida à participação conjunta contra a 
indiferença e o individualismo". Hoje 

precisamos de um pacto educativo que 

envolva todos num caminho integral. "É hora 
de assinar um pacto global que envolva 
família, comunidades, escolas, universidades, 
instituições, religiões e governantes na 
formação de pessoas maduras". Convidou-

nos então a não confundir educação com 

instrução, e pediu-nos que buscássemos uma 

cultura integral, participativa e multifacetada, 

que empreendêssemos caminhos capazes de 

assumir a fragmentação cultural atual, e que 

falássemos com a linguagem da fraternidade. 

Como guanellianos, nos sentimos chamados 

a iniciar novos caminhos de transformação 

conscientes de que "a educação é uma 
questão do coração". Esta é uma 

oportunidade para aqueles que estão 

empenhados na Pastoral Juvenil Guanelliana 

de serem outros samaritanos e para 

expressar que somos "todos irmãos".  
O Papa sugere 7 vias de ação: 

1. Coloquemos a pessoa com a sua 

individualidade e potencial no centro de cada 

caminho educativo. 

2. Ouçamos a voz dos jovens. 

3. Incentivemos a participação de meninas 

na ação educativa. 

4. Olhemos para a família como o primeiro e 

indispensável sujeito educativo. 

5. Esforcemo-nos por educar e educar-nos 

na acolhida. 
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6. Empenhemo-nos em estudar outros 

modos de compreender a economia, a 

política, o progresso: que eles estejam ao 

serviço do homem e de toda a família 

humana, na perspectiva de uma educação 

integral. 

7. Preservemos e cultivemos nossa casa 

comum, protegendo-a da exploração de seus 

recursos, adotando estilos de vida mais 

sóbrios, e visando o uso completo de energia 

renovável e respeitando o ambiente natural, 

respeitando os princípios da subsidiariedade 

e da solidariedade da economia circular. 

Por fim, comprometamo-nos em nossos 

países a criar um projeto guanelliano 

educacional, fundado em "dar pão e Senhor", 

com referência ao nosso documento básico 

(PEG). A Doutrina Social da Igreja é um ponto 

de referência e oferece uma base sólida para 

encontrar caminhos diante da atual situação 

de emergência. Todos devem ter a 

oportunidade de receber uma educação de 

qualidade. "Ninguém deve ficar para trás no 
caminho da vida". "A educação -disse o Papa 

Francisco- é acima de tudo uma questão de 
amor e responsabilidade". A educação é 

também a saída para esses momentos 

dramáticos da pandemia.  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Memória de dois Superiores Gerais que voltaram!

para a casa do Padre!
  !

Neste mês de dezembro comemoramos dois distintos Superiores Gerais:!  
Pe. Olímpio Giampedraglia (n. 14/03/1915, 12/05/1980), Superior 
Geral de 09/07/1970 a 12/05/1980.!    

Pe. Pietro Pasquali (n. 09.10.1927, m. 02.12.2018), Superior Geral 
de 18/07/1981 a 21/07/1993.!  
A Família Guanelliana deve muito a ambos. Ao apresentarmos ao 
Senhor nossa oração de sufrágio por eles, também agradecemos ao Senhor pela 
ajuda de Seu Espírito no exercício do serviço de governo para nossa Congregação.
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 ‘Notícias do Conselho Geraľ	

 
✓ O Conselho Geral propôs a todos os coirmãos em novembro de 2020 o 3º Caderno de 

Formação sobre a Missão, que inclui também uma Lectio sobre o Advento. No mesmo 

Caderno foram colocadas algumas perguntas e temas para reflexão pessoal e comunitária, a 

fim de serem partilhadas com todos os coirmãos, por e-mail, marcando observações e 

fazendo perguntas ou reflexões para: formazionepermanente@guanelliani.it. 

  

✓ Foram publicadas as Atas da Assembleia dos Cooperadores Guanellianos de novembro de 
2019 (nº 13 da série VITA GUANELLIANA) e as Atas do XX Capítulo Geral de abril de 2018. 

  

✓ 18 coirmãos ausentes estão sendo "regularizados". 

  

✓ Foi criada uma Comissão Nacional para estudar, entre as duas Províncias italianas, a Lei 

Italiana para a Reforma do Terceiro Setor, uma lei que se refere particularmente à 

colocação de nossas Obras socioeducativas em referência ao Estado italiano. O Irmão 

Franco será a referência para o Conselho geral desta comissão. Inclui coirmãos e 

consultores leigos para recolher também um maior número de elementos úteis para quem 

terá que tomar decisões neste campo. 

 
✓ O ano que vem será o décimo aniversário da morte do Pe. Domenico Saginario. O 

Centro de Estudos Guanellianos editará uma publicação do “Collana Tascabili don Guanella” 

com a contribuição de Don Nino Minetti (vida e família), Don Alfonso Crippa (sua 

espiritualidade) e Don Luigi De Giambattista (seu espírito missionário). 

  

✓ O Estatuto da ASCI foi aprovado em outubro, adaptando-o às novas Normas para o 

Terceiro Setor. A Sucursal de Roma tem agora uma nova sede na Paróquia de S. José al 

Trionfale. 

  

✓ Associação “Pró-meninos de Cabul” (PBK). Devido à pandemia, o Centro foi fechado, 

mas os professores e funcionários continuaram a receber salários. As três Irmãs mantiveram 

contato com as famílias das crianças, procurando ajudá-las sempre que possível. Agora as 

atividades foram retomadas e os pais foram convidados para uma sessão de treinamento 

sobre “saúde e higiene” para enfrentar com maior consciência as dificuldades de contágio da 

Covid. O irmão Carlo Fondrini está em contato diário com as Irmãs de Cabul e com o 

funcionário, Senhor Atal, para ajudar a resolver as várias práticas (Ministérios, Bancos, etc.). 
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A situação no Afeganistão em geral e em Cabul em particular é muito precária e 

frequentemente há represálias e ameaças contínuas do Taleban para as ONGs estrangeiras. 

Se a situação piorar, as Irmãs devem estar preparadas para voltar às comunidades às quais 

pertencem. A última notícia amarga que recebemos é que a Superiora da comunidade de 

Cabul, Ir. Irene Candida Alberto, deverá deixar Cabul no próximo mês de março de 2021 

para uma nova obediência solicitada por sua Madre Geral. A preocupação é de encontrar 

uma Irmã para substituí-la envolve várias Congregações. Deus nos ajude! 

  

✓ No dia 5 de dezembro comemoramos o 40º aniversário da morte do Padre Olimpio 

Giampedraglia. Agradecemos a este coirmão por toda a riqueza espiritual e governamental 

que deu com sua vida à nossa Congregação. 

  

✓ Com a carta do Superior Geral às comunidades italianas (17 de setembro de 2020), iniciou-

se a fase de conscientização dos Coirmãos sobre a unificação das comunidades 

europeias. Prevemos um prazo de dois anos para esse fim. 

  

✓ O Superior nomeou Pe. Uche Ifesinachi Procurador da Procura Missionária na Alemanha 

a partir de 01/10/2020. Deve transmitir os projetos da Congregação às competentes agências 

de solidariedade alemãs. A ele os nossos melhores votos e acompanhamento constante na 

oração. 

                    
❖ Alguns aspectos da animação dos Conselheiros gerais         

✓ Pe. Nico, como Coordenador dos Cooperadores Guanellianos, Jovens e Famílias 

Guanellianas, organizou um encontro online para refletir sobre o MLG. Nesta 

videoconferência estiveram presentes o presidente do MLG, Vittore Mariani, os presidentes 

das províncias italianas dos Cooperadores, Martino Sumerano e Antônio Valentini, o 

Conselho Geral para estudar novas perspectivas para este Movimento. O Vigário-geral 

continuará o diálogo com o objetivo de dar um novo impulso à MLG.  
O CSG (Centro Studi Guanelliani) concluiu a primeira fase de catalogação digital on-line de 

sua Biblioteca no Site de Bibliotecas Eclesiásticas (BeWeb) da Conferência Episcopal 

Italiana. Além disso, definiu o objetivo de concluir, em 2021, a publicação dos escritos 

publicitários de Dom Guanella, ou seja, seus artigos publicados principalmente no boletim “La 

Divina Provvidenza”. Ao mesmo tempo, o trabalho de correção / integração da “Epistolário 

Guanelliano” do Pe. Luigi Guanella continua e prevê a publicação de alguns volumes da série 
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"Tascabili Don Guanella", dedicada a Don Domenico Saginario e a alguns jovens santos 

guanelianos. 

  

✓ Pe. Rathinam, como referente do FSMP, promoveu e dirigiu o encontro com as Irmãs por 

ocasião da preparação da Carta da Comunhão para chegar à elaboração final do 

documento. 

  

✓ O Irmão Franco depois de seu período como médico em San Giuseppe (devido à pandemia 

teve uma boa experiência de inserção estável em San Giuseppe), depois de vivenciar a 

hospitalização por causa do Covid- 19, assumirá a responsabilidade de vice-diretor de saúde, 

com uma presença mais contínua como médico na Via Aurélia. 

  

✓ Como Referente para a ASCI, o Irmão Franco dedicou especial atenção à renovação do 

Regulamento desta Associação e também da Fundação. No que diz respeito à Presença 

Missionária Guanelliana (PMG), os Projetos, as Jornadas de Sensibilização nas Casas, 

foram mais bem esclarecidos; publicará duas brochuras por ano. Os dias de sensibilização 

para a missão serão anunciados na brochura com um calendário de iniciativas para as 

nossas Casas. Sobre a realidade do Projeto Cabul (PBK), foi possível verificar e apreciar a 

beleza do testemunho de caridade e a preciosa ajuda que o Irmão Carlo Fondrini oferece ao 

Projeto.-. Na Comissão de Saúde da USG (União dos Superiores Gerais), da qual participa o 

Irmão Franco, trabalha-se a questão da “autorização de fim de vida”: os chamados DAT 

(Provisões Antecipadas de Tratamento). 

  

✓ O P. Gustavo, como Referente da Província de Guadalupe, recorda que nestes dois anos 

se realizou ou pelo menos se iniciou: - a reorganização dos órgãos de governo e da nossa 

presença geográfica; - encerramento do Seminário de Bogotá e reabertura do Seminário 

Tapiales; - diálogo aberto para uma maior colaboração com o FSMP e os Cooperadores 

Guanellianos. Com o irmão Franco está preparando os cursos de Exercícios Espirituais para 

a Família Guanelliana. 

     
❖ Programa: o que está planejado para ser feito no futuro imediato       

✓ A reunião de todos os formadores, agendada para setembro de 2020, não se conseguiu 

organizar devido à pandemia, mas está agendada, sempre que o Covid nos permita, para 

setembro de 2021. A data será definida posteriormente. 
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✓ O encontro para a formação de superiores, realizado em ocasiões de eventos 

extraordinários, como a canonização do Fundador, agora é um compromisso das Províncias. 

  

✓ O Conselho Geral continuará a colaborar na formação à profissão perpétua dos Coirmãos 

de Teologia que se preparam para as etapas finais. 

  

✓ Enriquecer a formação online em diferentes idiomas com algumas videoconferências em 

diferentes idiomas. 

  
✓ Propomos, pelo menos a cada três meses, um encontro com os conselhos provinciais por 

meio de videoconferência. 

     
✓ Exercícios espirituais: Três cursos em italiano e dois fora da Itália em breve. A expectativa 

é aumentar o número de participantes. O irmão Franco e o padre Gustavo farão um 

calendário com datas, temas e nomes dos pregadores. 

  
✓ O convênio foi assinado com a Diocese de Santiago de Compostela. No dia 4 de setembro 

o Bispo de Santiago, Dom Julián Barrio, confiou-nos as duas paróquias de Pereiriña e 

Sardiñeiro, perto de Finisterre. Os coirmãos são: Pe. Juan Pablo Britto Celestine pároco, 

coadjuvado pelo Pe. Arun Selvam Raja como ecónomo. No dia 1º de novembro, os dois 

coirmãos foram apresentados à comunidade paroquial. A residência chama-se "Don Luigi 

Guanella". 

      
❖ Retorno dos coirmãos às suas terras      

✓ No dia 12 de outubro, Pe. Giancarlo Frigerio voltou da África e foi nomeado superior da 

Casa dell”Angelo de Gênova (Itália). 

  
✓ O Irmão Carlo Fondrini voltou de Nazaré para as férias e para uma experiência monástica 

com os Beneditinos de Dumenza. Em seguida, retornará à Terra Santa para uma longa 

experiência de vida contemplativa. 

    
✓ O P. Basil Egbujor voltou à sua Vice-Província, com destino a Kinshasa (Congo), e 

agradeceu à Congregação pelos anos que passou em Roma e pelas oportunidades de 

crescimento que recebeu com os estudos universitários e com a experiência que teve como 

ecónomo do Seminário de Roma. 
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MISSA INTERNACIONAL NO DIA DO NASCIMENTO DE 
DON GUANELLA 

 
Como todos os 19 de dezembro, data muito querida para nós, em que 

comemoramos o nascimento do nosso Fundador, este ano no 178º 
aniversário, queremos celebrá-lo tendo em conta as seguintes intenções: 

a) Em todo o mundo atingido pela terrível pandemia do Corona vírus, 
para que o Senhor proteja toda a humanidade. 

b) Pela Congregação das Filhas de Santa María de la Providência, que 
esperam celebrar seu Capítulo Geral em breve 

c) Pela Pia União do Trânsito de San José neste 150º aniversário do 
Patrocino de São José, agradecendo ao Senhor os imensos benefícios 
recebidos ao longo deste século e meio de existência em favor dos 
agonizantes. 

 
No possível, cumpramos os horários de cada país para elevar nossa 

oração coral a Deus neste dia. 
 

HORÁRIO DA MISSA INTERCONTINENTAL: 
 

Ore 8.00 U.S.A., Messico, Guatemala 
Ore 9.00 Colombia 

Ore 11.00 Argentina, Brasile, Cile, Paraguay 
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
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  Notícias Da Congregação!  
Notícias e Eventos da Consagração  

✓ I Na festa de São Luís Guanella, 24 de outubro de 2020, no Seminário Filosófico e 
Teológico "Casa da Providência", em Ibadan, Nigéria, o padre Kelechi Maduforo, 
Superior da Delegação Africana, conferiu a 6 dos nossos clérigos de teologia os 
ministérios estabelecidos. Os candidatos para o Leitorado foram: Ihekuna Vincent 
Chizoba, Mvuama Théophile Kib’landu, Nwafor Emmanuel Anigbogu, Ugwu 
Malachi Amaechi. Os candidatos ao Acolitado: Iornumbe Stanislaus Sesugh e Obiyor 
Michael Ifeanyichukwu.  

✓ Em 24 de outubro de 2020, no Seminário Maior Don Guanella, em Chennai (Índia), 
Don Ronald Jesiah, Superior Provincial da DPP, conferiu os ministérios estabelecidos a 
alguns clérigos: a Sesu Raj Philomin Raja e Kota Yesu Babu o Ministério do Leitorado; 
a Sammanusunathan John Bosco o Ministério do Acolitado. Antony Samy Philip 
Victor e Lourdu Samy Jestin Jeromin a Declaração de Intenção. 

✓ Em 12 de novembro 9 coirmãos indianos foram ordenados sacerdotes em 
Poonamallee (Chennai) no Seminário "Don Guanella Major Seminary" pelo Arcebispo de 
Madras-Mylapore, Dom George Antonysamy: Francis Xavier, Louis Praveen Raj, 
Marianathan Bosco Yesuraj, Maria Anthuvan Arun David, Murugesan Rajesh 
Kumar, Packiam Kulandai, Rayappan Solomon Raja, Sebasthiyan Arokia Nathan, 
Vanathurayer Irudayaraj. 

✓ A ordenação sacerdotal do nosso coirmão, Padre Isaac Terkula Sombu foi realizada 
em 14 de novembro na paróquia de São Pedro e São Paulo em Alade, Benue, Nigéria. 
Foi um momento de grande alegria não só para este confrade, mas também para as 
pessoas que participaram com grande entusiasmo. 

✓ Padre Gabriel Umfinama Ntenda, em 21 de novembro de 2020 foi ordenado 
sacerdote em Kinshasa (Congo), na paróquia de Maria Auxiliadora, por Dom Carlos 
Ndaka, bispo auxiliar de Kinshasa. No dia seguinte, Solenidade de Cristo Rei, houve a 
Santa Missa de agradecimento do Pe. Gabriel, celebrada em nosso Seminário com os 
membros da Família Guaneliana bem representados. No final houve um momento de 
partilha fraterna e de festa, acompanhado de apresentações e danças de nossos 
assistidos na comunidade de Lemba. 

✓ Três coirmãos, Baya Joseph Vangu, Likita Philimon, Patrick Valentine Chigozie 
foram ordenados diáconos em Ibadan, em 19 de dezembro de 2020. 

✓ Pe. Ivo Ladislau Catani vai comemorar 50 anos de sacerdócio em 19 de dezembro. 
Foi ordenado sacerdote em 1970. 
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NA CASA DO PAI 
 

                                         Coirmãos falecidos 

✓ Em 16 de outubro faleceu Padre Attilio Molteni, em Gênova. Padre Attilio era 
superior da comunidade de Gênova e seu corpo foi sepultado no Cemitério de Lurate 
Caccivio (Como). 

✓ Em 28 de outubro, faleceu Padre Tonino Gridelli, em Caidate (Varese). Ele havia 
celebrado sua última Santa Missa com os coirmãos de Caidate em 21 de outubro e 
completaria 92 anos em dezembro de 2020. Seu corpo foi enterrado no túmulo dos 
coirmãos no Cemitério de Como. 

✓ No dia 20 de novembro faleceu Padre Mario Cogliati, no hospital Valduce de Como. 
Tinha 74 anos. Foi sepultado no cemitério de Olgiate Molgora (LC). 

 
         Família Guanelliana e Parentes Defuntos dos Coirmãos  

✓ Em 15 de outubro, devido a uma hemorragia interno, o cooperador Guanelliano 
Egidio Montesi morreu, em Roma. Ele era particularmente próximo à Casa San 
Giuseppe. Em 24 de dezembro ele completaria 92 anos. 

✓ Na casa de nossas irmãs FSMP de Cosenza (Itália), em 19 de outubro, faleceu a Irmã 
Margherita Cito, aos 90 anos. Ela foi enterrada em Ceglie Messapica (BR), sua cidade 
natal. Ela esteve em nossas casas em Bari (1983-1985) e Alberobello (1992-1999). Irmã 
Marisa Roda, ex-Vigária Geral das FSMP, morreu em Como-Lora, na Casa Mãe "Santa 
Maria da Providência”, em 5 de novembro de 2020.  

✓ Em 6 de novembro de 2020, em Burgos (Espanha), aos 78 anos, o Sr. Gregorio 
García García, irmão do nosso coirmao Pe. Teo García García, de San Joaquín, em 
Madrid. 

✓ Sr. Vicente Adlaon, pai do coirmão Michael Adlaon, tirocinante de Sta. Bárbara, 
Pangasinan, morreu nas Filipinas em 14 de novembro de 2020. Ele tinha 85 anos e 
morreu de um ataque cardíaco na aldeia de Tiwi, Albay, uma área devastada pelo 
recente tufão. 

✓ Irmã Maria Ligorio morreu em 21 de novembro de 2020 na casa "Santa Maria da 
Providência", em Como-Lora. Ela nasceu em Ceglie Messapica (Brindisi) em 1932. De 
1976 a 1980 foi superiora e professora em Alberobello. 

✓ Na Nigéria, em 11 de novembro de 2020, em Benue, faleceu Hannah Pelé, avó do 
nosso coirmão Tyotule Thaddeus Tersugh, que atualmente está fazendo o Tirocínio, na 
comunidade de Owerri, no estado de Imo. Além disso, nosso coirmão que está 
participando da Segunda Teologia em Ibadan, o clérigo Vincent Ihekuna perdeu seu pai, 
Sr. Joseph Ihekuna, em Aboh Mbaise, no dia 15 de novembro de 2020.  

✓ No dia 17 de novembro faleceu o Sr. Miguel Blanchoud, em Buenos Aires aos 65 
anos, irmão do Padre Carlos Blanchoud. 
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✓ No dia 22 de novembro, Solenidade de Cristo Rei, na Casa San Giuseppe, em 
Tesserete (Suíça), Irmã Carmen Medici entrou na alegria de seu Senhor. Ela foi 
sepultada no túmulo da família no Cemitério Morbio Inferiore (Suíça).  

✓ No dia 4 de dezembro faleceu em Spezzano Albanese (Itália), aos 78 anos, a Sra. 
Sirimarco Esterina, mãe do Pe. Francesco Casado (Província do Sagrado Coração). 

 
Outras Notícias Da Congregação 

 
                                    Do Conselho Geral 

✓ Sexta-feira, 9 de outubro foi o aniversário da morte do Irmão Giovanni Vaccari 
(1913-1971). Passaram quarenta e nove anos desde aquela trágica tarde de 9 de 
outubro de 1971, quando, num grave acidente de carro, nosso Irmão morreu com 
apenas 58 anos. Seu corpo repousa na nossa igreja do Sagrado Coração, em Barza 
d'Ispra. No dia 10 de outubro, o Superior Geral, Padre Umberto Brugnoni, presidiu a 
Missa em Barza, no cinquentenário de sua morte. 

✓ Roma-Pia Unione del Transito di San Giuseppe. A Pia União criou uma Comissão 
para o 150ª da proclamação de São José Padroeiro da Igreja e organizou um 
conferência, "um tempo de reflexão e oração", nos dias 5 e 6 de dezembro de 2020. A 
conferência foi online apenas. O título da conferência foi "Levanta-te, toma contigo o 
menino e sua mãe (Mt 2,13)". 

 
                                            Das Províncias 

✓ Divine Providence Province. A nova missão em Warangal foi inaugurada em 6 de 
outubro de 2020, festa de Nossa Senhora do Rosário. Fazem parte o padre John Paul 
Mathew e o padre Peter Joseph Pillem. Presente na inauguração o padre Ronald Jesiah, 
superior provincial da DPP e o padre Francis Selva Raj, conselheiro provincial. 

✓ Delegação europeia. Domingo, 1º de novembro de 2020, Solenidade de Todos os 
Santos, a presença guaneliana em Finisterre (Espanha) foi inaugurada com os nossos 
coirmãos indianos Pe. Britto Celestine e Pe. Arun Raja. A comunidade dependerá 
jurídicamente e pastoralmente da Delegação Europeia; mass economicamente, ajudará 
ás comunidades da Província Divina Providência. Foram-nos confiadas, por agora, duas 
paróquias na área de Finisterre: San Giuliano di Pereiriña e San Giovanni di Sardiñeiro. 

✓ Nuestra Señora de Guadalupe. Depois de 10 anos de espera, a igreja dedicada a 
Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, em Rancagua, foi inaugurada em 12 de 
novembro de 2020, depois que o edifício sofreu sérios danos durante o terremoto de 
2010. A igreja foi abençoada pelo bispo de Rancagua, Dom González, que celebrou o 
rito da Dedicação na presença de algumas autoridades e fiéis. A paróquia foi erigida em 
abril de 1968 e entregue à Congregação dos Servos da Caridade para servir a crescente 
população em torno do tradicional distrito centenário, no setor norte de Rancagua. O 
antigo templo foi demolido e agora reconstruído novamente. 

✓ Província Romana. A paróquia de Bari (Itália), Maria SS. Nossa Senhora das Dores 
celebrou o seu 70º aniversário de fundação em 8 de dezembro de 2020, na presença do 
Bispo Dom Francesco Cacucci. 
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Datas dos próximos Conselhos Gerais 

⁕ 18-19 janeiro 2021 

⁕ 16-17 fevereiro 2021 

⁕ 16-17 março 2021 

⁕ 13-14 abril 2021 

⁕ 4-5 maio 2021 

⁕ 8-9 junho 2021 
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Saudações de Natal!  !

 
“Convido à esperança que «nos 
fala duma realidade que está 
enraizada no mais fundo do ser 
humano, independentemente das 
circunstâncias concretas e dos 
condicionamentos históricos em 
que vive. Fala-nos duma sede, 
duma aspiração, dum anseio de 
plenitude, de vida bem-sucedida, 
de querer agarrar o que é grande, 
o que enche o coração e eleva o 
espírito para coisas grandes, 
como a verdade, a bondade e a 
beleza, a justiça e o amor. A 
esperança é ousada, sabe olhar 
para além das comodidades 
pessoais, das pequenas seguranças 
e compensações que reduzem o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que 
tornam a vida mais bela e digna». Caminhemos na esperança!” (Fratelli Tutti n. 55).! 

PARABÉNS DO PE. UMBERTO E SEU CONSELHO!
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