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‘ Os idosos são como as árvores 
que continuam a dar frutos ’ 

«Os idosos são como as árvores que continuam a 
frutificar: mesmo com o peso dos anos, podem dar o 
seu contributo original para uma sociedade rica em 
valores e para a afirmação da cultura da vida» (Na 
Sala Paulo VI , a Audiência de 7000 “avós e avôs” da 
Associação Nacional dos Trabalhadores Idosos de 
15/10/2016). 

Queridos coirmãos, 

Setembro em vários países marca o recomeço do ano 
social, enquanto noutros estamos no centro das 
actividades e compromissos da vida escolar, 
profissional e formativa. Um incentivo para que todos 
caminhem com espírito de fé e disponibilidade naquilo 
que a obediência nos pede. A triste história da morte 
do Pe. Roberto Carlos Corvalán abre mais uma vez a 
reflexão sobre a vontade de Deus para a nossa 
Congregação. Nos últimos anos é o quarto jovem 
coirmão, em atividade, a quem o Senhor chama a si 
mesmo. Temos a certeza de que não estão perdidos, 
mas sim de ser ganhados para céu como protetores e 
defensores de nossa missão, mas enquanto isso 
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novas e belas energias deixam lugares vazios em nossas realidades e com dificuldade 
conseguimos sostitui-los. Em muitas realidades da Congregação, são os coirmãos 
idosos ou de meia-idade que dirigem as Obras, garantem a presença carismática entre 
os destinatários. Por isso o Papa escolheu esta frase como tema desta reflexão. 
A frase que elegi do discurso do Santo Padre oferece-me a oportunidade de um 
pensamento de esperança, de encorajamento e de gratidão a todos os corimãos, mas 
especialmente àqueles que já têm muitos anos e vivem a serviço da Congregação. com 
toda a boa vontade, mas também com algumas notas de decepção, incapacidade de 

acompanhar os tempos e novas formas de 
viver a missão e vivê-la em uma comunidade 
religiosa encarregada dessa tarefa. Gostaria 
também de levar em consideração aqueles 
coirmãos que gostariam de dar mais e de ter 
todas as capacidades, mas infelizmente 
prevalece o critério da excessiva prudência, 
da imobilidade para a segurança em todas 
as frentes, fechada a qualquer tentativa de 
uma nova experiência. A Covid-19 cortou as 
asas da confiança, criatividade e serviço 
como um dever de alguns. O medo paralisa! 

Depois, gostaria de prestar atenção a quem, 
infelizmente, se vê obrigado a ficar à 

margem e a observar a evolução da situação, sem poder intervir e dizer o que há de 
mais aberto à esperança, sem evitar a prudência. 

O Papa nos recordou: sim, os tempos mudam, as modalidades da linguagem e da ação 
concreta do serviço também nas nossas estruturas são diferentes, mais exigentes e 
reguladas, mas a presença de um coirmão, mesmo com anos de experiência, é sempre 
uma só. “contribuição original para uma sociedade rica em valores e para a afirmação da 
cultura da vida”. 

Nos próximos meses vão se realizar os capítulos provinciais e as assembleias das 
delegações em toda a Congregação: momentos fundamentais desta vez também para a 
reflexão sobre a questão de como a comunidade religiosa se posiciona dentro de uma 
obra, que novidade deve interessar e abranger a vida comunitária no que se refere à 
missão de uma casa, como interagir com a missão da própria casa ou com outros 
aspectos que a herança espiritual recebida no dom do carisma nos oferece como uma 
nova oportunidade a ser explorada e aplicada concretamente à comunidade. Certamente 
o convite não é tanto para rever o carisma, nós já o fizemos e também bem e sobretudo 
na Adenda às nossas Constituições temos elementos de novidade no serviço 
carismático. Temos em mãos o texto ad experimentum de nosso Regulamento, onde se 
resumem todas as ricas moções e propostas surgidas nos últimos Capítulos Gerais. Que 
tesouro meus irmãos! No entanto, eles devem ser aprofundados e vividos! 

Sem falar da missão do nosso santo Fundador que poucos meses antes de sua morte, 
cansado e doente, corre a Avezzano para ajudar as vítimas do terremoto e transportar 

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

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


Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Numero 124 - Setembro de 2021

todas as crianças órfãs que encontra entre os escombros das casas destruídas para 
Roma Cidade. Ele não estava olhando da janela o que estava acontecendo e o que os 
outros estavam fazendo; ele foi capaz de encontrar emergências fora de casa que o 
desafiavam e perturbavam seu sono. “É impossível terminá-lo enquanto há pessoas 
pobres para ajudar e precisam apoiar” (LDP 1894). Sempre encorajado e amparado pelo 
exemplo do seu modelo de referência, Jesus Cristo, vivamente representado no corpo 
de cada pobre da terra. «É preciso dar a mão, a mente, o coração, até ser vítima dos 
pobres de Jesus Cristo, porque está escrito que o Bom Pastor dá a vida pelas suas 
ovelhas» (R. 1905). 

A minha exortação é, portanto, saber 
tirar vinho novo dos odres da nossa 
herança carismática. Não tenha medo 
de arriscar de uma maneira diferente 
da que experimentou até agora. No 
rendirse a los signos, a menudo 
incluso evidentes, de que los años 
están ahí, muchas veces faltan las 
fortalezas, aumentan las dolencias, la 
implicación en la misión se hace más 
exigente y difícil, la vida comunitaria 
hoy asume y amplifica las dificultades de a relação. 

O Papa Francisco nos lembrou que "... os idosos são como árvores que continuam a dar 
frutos", parece quase completar o pensamento de padre Guanella: "o sol é mais 
belo ao pôr do sol" "O fim da vida humana é o mais belo". (A semana com Deus, n. 
46) Às vezes nos damos conta da baixa produção dos nossos ramos, mas se não 
perdermos a esperança e nos sentarmos derrotados e desiludidos, na nova estação, 
olhando entre as folhas, encontraremos mais alguns frutos. . ou mesmo uma produção 
em abundância. O carisma, irmãos, não se extinguiu nem morreu, pelo contrário, está 
muito vivo e suficientemente bem para nos dar a força, a audácia e a confiança na 
Providência para colocar a mão na Congregação em 10 novas vagas. em sinal de 
gratidão a Deus pela santificação do nosso Fundador. 

Que todos Vocês, juntamente com o desejo de retomar ou aprofundar as nossas 
atividades, lhes dê a força e a confiança que a Igreja ainda deposita em nós religiosos. 
Empurra-nos "... a olhar para o futuro, no qual o Espírito nos projeta para fazer grandes 
coisas conosco ... Estar sempre prontos, fiéis a Cristo, à Igreja, ao nosso Instituto e ao 
homem da nossa tempo ... Para que sejamos renovados por Cristo, dia a dia, para 
construir comunidades fraternas com o seu Espírito, para lavar os pés dos pobres e dar 
a nossa contribuição insubstituível à transfiguração do mundo ”(VC 110). 

Os melhores votos de que Você faça todo o bem possível!  

P. Umberto 
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Longe de Cabul: e o P.B.K.? 
Desde o primeiro anúncio da retirada final das tropas da OTAN e dos EUA do 
Afeganistão, o órgão da associação Pro Bambini em Cabul começou a refletir com 
preocupação sobre o futuro. A associação PBK foi fundada pelo Pe. Giancarlo 
Pravettoni, composta por várias congregações religiosas; Por quase vinte anos dirigiu 

uma escola especial para crianças com 
deficiências leves a moderadas em Cabul, 
com a contribuição de uma pequena 
comunidade Inter congregacional de Irmãs 
(por muitos anos uma Filha de Santa Maria 
da Providência esteve presente) e com o 
compromisso de nosso Ir. Carlo Fondrini 
como diretor educacional e administrativo 
"remoto", que visitava esta comunidade 
algumas vezes por ano. 
Antecipando-se à chegada do Talibã, 
pensou-se em poder repassar a atividade 
com o pessoal de uma ONG local, a fim de 
poder retirar as Irmãs presentes e continuar 

dando pelo menos apoio financeiro à escola. Os acontecimentos foram precipitados e, 
entretanto, os talibãs também retiraram a máscara de relativa tolerância que pareciam 
ter, atingindo assim o conhecido “salvar quem puder”. Depois de alguns dias de 
angústia, com as irmãs escondidas e as professoras arraigadas em suas casas, foi 
possível resgatar quase todas elas: a religiosa da Congregação da Virgem menina, de 
nacionalidade indiana, conseguiu voltar à Índia, a Ir. de Santa Joana Antide voltou para 
Itália, bem como as 14 das 16 famílias de pessoas dependentes e / ou envolvidas com o 
nosso trabalho. 
No dia 10 de setembro, após o período de quarentena, essas famílias serão colocadas 
entre as várias congregações religiosas da Itália. Como guanellianos, estamos 
empenhados em acolher a família de uma de nossas professoras (7 pessoas) em um 
setor da Casa S. Maria alla Nocetta, oferecido pelas Irmãs Guanellianas. A hospitalidade 
completa terá a duração de um ano, durante o qual serão acionados os percursos 
linguístico, social, laboral e de integração escolar. Por enquanto, será principalmente 
sobre deixar o medo passar e iniciar um mínimo de comunicação ... então veremos. 
Esperamos também que haja a possibilidade de levar sem problemas as outras duas 
famílias, que ficaram em Cabul, para a Itália. 
No momento, o P.B.K. tenta enfrentar esta emergência e apoiar essas famílias, e foi 
bonito ver a disponibilidade das diferentes Congregações para oferecer hospitalidade. 
Só o futuro nos dirá se será possível reabrir a escola especial, ou retomar algumas 
atividades em Cabul, ou mesmo dirigir forças para outras áreas igualmente difíceis para 
a população e, em particular, para as crianças excepcionais. 
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Programação Do Conselho Geral 2021-2022 
Nesta programação seguimos o lineamentos da programação para o sexênio 2018-2024 
apresentada aos Provinciais e Vigários no início do nosso mandato em novembro de 
2018. Nela faltam diversos temas das nossas Constituições. Descrevemos o que o 
XXCG solicitou diretamente ao Conselho geral. 

REORGANIZAÇÃO DA CONGREGAÇÃO 
1). A criação de uma única província, San Luigi Guanella, entre as duas províncias 
italianas está prevista para o final de 2023. A Delegação São Luíz Guanella continuará a 
ser uma Delegação, dependente do Conselho Geral, até que passe a fazer parte da 
Província São Luiz Guanella. 

Como proceder? 

a). Setembro: celebração dos dois Capítulos Provinciais das Províncias italianas. 

b). Outubro: celebração do 10º aniversário da canonização do Fundador e 30º 
aniversário da beatificação de Ir. Chiara Bosatta. Programa de comissões. 

c). Novembro-dezembro: visita fraterna do Superior geral às comunidades italianas. 
Não uma visita canônica já feita pelos respectivos provinciais, mas uma visita fraterna 
(dois dias em cada comunidade: diálogo pessoal com os irmãos; encontro final da 
comunidade; celebrações ordinárias juntos). 

d). A Cúria Geral se separará da Província italiana dos Servos da Caridade-Ópera Dom 
Guanella e se estabelecerá como uma comunidade religiosa independente. Será 
necessário estudar este ano como as duas Províncias italianas se relacionam com a 
Cúria, segundo as Constituições e os Regulamentos, e como as duas Províncias se 
tornarão autônomas em relação à Cúria geral. Por enquanto, o Conselho Extraordinário 
composto por: Superior Geral e Tesoureiro Geral atuará como mediador; dois Superiores 
Provinciais e Tesoureiros Provinciais. 

e). No próximo mês de janeiro, de 10 a 13 de janeiro, acontecerá a Consulta Geral da 
Congregação presencial. Tema: Habitar a comunidade e a missão com o coração. 
Lugar: Seminário Teológico da Via Aurelia Antica, 446. 

f). Depois da Consulta de janeiro: Renovação de Provinciais e Conselhos por um ano ou 
outra solução. 

2). Mudança da Cúria Geral para via Aurelia Antica / Diante da incerteza tanto na 
economia (obra urgente a ser realizada na igreja de San Giuseppe) quanto na 
reprogramação do Centro Don Guanella (demolição e construção do novo Pio XII) que 
vive a Província Romana San Giuseppe, e que impossibilita a transferência do Centro de 
Gestão para outro local, o Conselho Geral renuncia à transferência da Cúria Geral para 
a Via Aurelia Antica durante o seu mandato. Espera-se que aqueles que receberão a 
herança do governo central o façam mais tarde. 
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FORMAÇÃO  

a). Nos primeiros três anos, o Conselho realizou várias vendas e fusões de casas de 
formação na América Latina, Índia e África. 

b). Ao respeito do seminário teológico de Roma, temos que esperar o próximo CG. 
Durante os próximos três anos continua sua atividade normal. A equipe formativa foi 
reconfirmada 

Se esperam 16 estudantes para o próximo ano letivo: 10 em Teologia 
Fundamental; 4 em especialização; 2 padres na comunidade sacerdotal. Além 
disso, este ano o seminário teológico hospedará os coirmãos designados para a 
missão, que passarão alguns meses pela Itália para receber as autorizações 
necessárias. 

Quatro coirmãos permanecem como ajuda e acompanhamento: Pe. Samson 
Rajasekaran (Reitor), Pe. Anthony Azubuike (Vice-reitor e aluno), Pe. Dante 
Camurri (pai espiritual e companheiro da comunidade sacerdotal) e Pe. Alfonso 
Crippa (para o aspecto carismático). 

c). Garantir a capacitação nos seminários da África, Índia e Manila com mais atenção 
e acompanhamento do conselheiro responsável pela área. Particularmente neste 
período de três anos, se a pandemia permitir: 

com maior presença e vigilância por parte do Provincial, do Superior da Vice-
Província e dos Delegados nas duas Delegações; 

presença agendada do conselheiro geral responsável pela área; 

revisar o projeto do Seminário dentro do primeiro ano letivo do período de três 
anos (obrigatório); 

dar indicações concretas do método formativo (por exemplo, o coloquio pessoal 
frequente; a direção espiritual; as avaliações que envolvem os vários formadores 
também nas etapas anteriores e posteriores; dar espaço ao tema do carisma, a 
vida comunitária, o apostolado com os destinatários). 

Atenção e referência à Ratio formationis generalis e Guanelliana. Tradução do 
comentário ao texto das Constituições (completar a tradução em todas as línguas 
no final do nosso mandato). 

Insistir no processo de preparação para a profissão perpétua segundo as 
indicações já dadas e também confirmadas pelo CG XX. Distinguir o relatório ao 
Superior Geral e ao Conselho no início da preparação para a profissão perpétua, 
do Relatório ao Provincial e ao Conselho, no final, com vista à admissão. 

Colaborar com casas de formação, com videoconferências, como suporte 
integrador na formação. Que os Reitores nos digam os temas que podemos 
discutir com eles (tendo em conta os temas programados pela Congregação). 
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d). Formação permanente: 
Continuar com a publicação em Advento com o quarto caderno formativo. Já 
publicamos três cadernos: Carisma, Espírito, Missão. Este ano será: “A caridade 
de Cristo nos une”, a vida comunitária (Const. Nºs. 17-28). 

Também a nível provincial exortar a continuar, onde algo já foi feito, ou começar 
onde nada foi feito, envolvendo também os leigos ... (Escola do carisma). 

Agendar uma assembleia geral por setores: formadores, superiores, tesoureiros, 
presencial ou online. 

Insista muito no que já fazem a nível provincial ou de delegação. Que continuem 
com fidelidade (reuniões de superiores locais, ecônomos, párocos, etc.). 

Solicitar espaço nas reuniões dos Superiores ou párocos ou presença ou 
videoconferência para avançar nos temas da Cúria Geral e nos fazer presentes 
aos coirmãos. 

Agendar um encontro trimestral com várias vozes e em vários idiomas sobre a 
figura do Irmão João Vaccari, após o início do processo de canonização em 
Palência (Espanha). 

Será apropriado revisar e, em seguida, reimprimir nosso PEG. Uma comissão foi 
nomeada para realizar esta revisão. 

Estamos estudando algumas iniciativas a lançar para entrar em sintonia com a 
Igreja que já se prepara para o próximo Sínodo dos Bispos deste ano (outubro de 
2023): “Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação, missão”. 

FAMÍLIA GUANELLIANA 

Cuidar muito bem de nossas relações com as FSMP, os Cooperadores Guanellianos 
e o Movimento Laical em todos os níveis. Mesmo que o MLG seja parte da 
responsabilidade de cada Provincial e Delegado e não tenha mais um organismo 
internacional central. 

Os conselheiros responsáveis por estes setores de representação e animação 
elaboram um calendário o mais detalhado possível do que pode ser feito com o 
FSMP e com os Cooperadores. 

O Padre Geral manterá um encontro-diálogo com a Madre Geral e com as principais 
figuras das Cooperadoras pelo menos a cada dois / três meses. 

Este ano também manter o bom hábito de fazer duas reuniões entre os dois 
Conselhos Gerais e promover outras também com os Cooperadores e o MLG. Uma 
reunião Zoom entre os três Conselhos (SdC, FSMP, CoopG) foi agendada para 2 de 
outubro. 

Acompanhar nossas Irmãs em seu Capítulo Geral oferecendo-lhes nossa 
colaboração. 

Redigir definitivamente a carta de comunhão entre FSMP, SdC e COOG. 
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Implementar as moções e propostas do XX CG que nos convidam a colaborar e 
envolver toda a Família em algumas experiências e atividades. 

Promover e cuidar de projetos em andamento com nossas Irmãs (PMG, Romênia, 
África e outros). 

Estimular e envolver o Conselho Mundial de Cooperadores. 

Sugerir aos Provinciais e Delegados que confiem ao GLM uma análise aprofundada 
das questões sociais e pedagógicas ... 

I DEPENDENTE DO CONSELHO GERAL 

Centro Guanelliani Studi 
Representante do Conselho Geral: Pe. Nico 

Biblioteca do Seminário Teológico (problemas de estrutura; textos antigos a 
encadernar; patrimônio dos livros em depósito). 

Publicações do CSG em andamento: a CSG Revista Histórica, o opúsculo  sobre  
santidade, no programa também a Biografia do Ir. João Vaccari e o Pocket-Book 
sobre três jovens (Angélica Beatriz Castellano Cardozo, Pierpaolo Conti e Achillus 
Emeribe Chikwado).                                                                                                                                                                                                                                                   

Centro de comunicação 
Guanella News 

Site da Congregação. 

Responsável pelo Conselho Geral: Pe. Gustavo De Bonis. 

Continuar acompanhando os eventos da Congregação. Cuidar da coluna “A 
propos do Ir. João Vaccari” como lugar de atualização do processo de 
canonização. 

Organizar uma coluna para o mês guanelliano de outubro. 

Presença missionária guanelliana 
Avaliamos seu estado de avanço e se as iniciativas tomadas envolvem a 
Congregação. 

. Formação de voluntários. Verificamos como, quando e com quem fazê-la. 
Participação da ASCI. 

DELEGAÇÕES DEPENDENTES DO SUPERIOR GERAL 

Delegação Europeia San Luis Guanella 
Alemanha / Pastoral na missão italiana e Procura. Segunda comunidade (VP 
Africano). 
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Arca / pastoral e animação dos jovens no caminho de Santiago. Mais atenção ao 
PGV. 
Roménia / animação vocacional, formação, assistência aos excepcionais e aos 
pobres. Novas obras em Bucareste e Iași para excepcionais. Projeto sem-teto de 
Iași. 
Polónia / Centro de pastoral e animação infantil. Construção de apartamentos 
para adultos. A segunda comunidade. Tema formativo para o irmão depois do 
noviciado. 

Delegação Extremo Oriente Stella Maris 

Filipinas / pastoral, formação profissional / Centros para excepcionais e idosos / 
Novo projeto formativo. Inserção de alguns coirmãos (África - Índia). 

. Vietname / animação e formação profissional. Clareza para filosofia e não 
teologia em Saigon. Substitua o Pe. Jerin Prasanna no próximo ano. 

. Ilhas Salomão / pastoral. Verificar nos próximos anos como podemos apoiar os 
coirmãos presentes, assumindo-os ou acompanhando-os com presenças 
ocasionais. A pandemia tornou isso impossível. 

Texto Dos Regulamentos Gerais. Criamos uma comissão que tem por missão: 
verificar o que é publicado ad experimentum; corrija e integre o que está faltando.  

Charitas. Continuamos a publicar dois números por ano. O tema aprofundado no 
próximo número será: “O vínculo guanelliano da caridade, palavra profética para as 
comunidades religiosas interculturais”, contribuição do nosso coirmão Pe. Roberto 
Rossi. 

ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO:  
No final do triénio, para compensar o cansaço que o P. Mario Nava manifestou 
devido ao seu papel, fizemos uma averiguação para ver se tínhamos outras 
oportunidades, mas no final não concluímos com um resultado positivo. 
Reconfirmamos o Pe. Mario para os próximos três anos como Ecônomo Geral. 
Além de isso, pensamos em como apoiá-lo, desligando-se de sua 
responsabilidade direta: a questão da Nova Domus (vamos confiá-la ao Conselho 
de Administração extraordinário); -da Província de Guadalupe (ajudará o Pe. 
Santiago) e da Província DPP (ajudará o Pe. Dennis). Dom Mario indicará como os 
dois Ecônomos provinciais envolvidos podem ajudá-lo. 

Tema do Terceiro Setor na Itália. O Governo, para as Organizações Voluntárias, 
Associações de Promoção Social e Onlus, adiou tudo para 31 de maio de 2022. O 
número relativo à questão do patrimônio estável foi corrigido a pedido da Santa Sé 
e isso nos dá mais serenidade. Decidimos aguardar a celebração dos dois 
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Capítulos Provinciais italianos, apreciaremos a contribuição das reflexões e depois 
tomaremos decisões com os Provinciais. 

Representante Legal Para A Itália 
Confirmamos o Pe. Alfonso Crippa enquanto esperamos que a nova Província 
italiana de San Luigi Guanella-Opera Don Guanella decida de outro jeito.  

Visita Canônica. Nos primeiros três anos de nosso mandato, o Superior já visitou 
vários países da Congregação para a Visita Canônica. A pandemia desacelerou as 
várias visitas. Decidimos para o próximo ano: Visita fraterna às comunidades italianas 
(novembro-dezembro de 2021), dois / três dias em cada comunidade. 

Depois, haverá estas nações: Brasil, Argentina, Guatemala, Colômbia, Nigéria, 
Tanzânia, Gana, Ilhas Salomão, Espanha, Romênia. O Superior Geral planejará essas 
visitas com os respectivos Superiores e Delegados. 

Consulta Geral. Será presencial no Seminário de Roma, de 10 a 13 de janeiro de 
2022, de acordo com o calendário já estabelecido. A carta convocatória já foi enviada 
o dia 15 de agosto. Agora, espera-se que cada Província, por meio da consulta aos 
coirmãos, escolha um coirmão que acompanhará o Superior a Roma. Para quem não 
poder estar presente devido às limitações da pandemia, existe a possibilidade de 
ligação online. 

XXI CG. É possível mudá-lo de abril para setembro de 2024 (ou outra data) devido ao 
adiamento dos Capítulos e Assembleias Provinciais. Uma decisão conjunta será 
tomada na Consulta Geral.  

Sínodo Da Juventude  
Comemoração do Dia Mundial da Juventude em Lisboa (para nós da Arca) em 
2023. 

Talvez pudéssemos comemorar algumas de nossas iniciativas para não perder o 
entusiasmo. Por enquanto, nada pode ser feito! Certamente, continuemos a 
aumentar a conscientização  

Sugerimos que os representantes das Províncias da JMJ avaliem a ideia de um ou 
dois dias da Juventude por ocasião do décimo ano de canonização do Fundador. 

Iniciativas a serem animadas por nós ao longo do ano. Se não, por presença, pode 
ser por videoconferências.  

Relação com os Provinciais e Delegados. Maior participação em suas eleições. 

Encontro mundial de formadores / Seminário em Roma, setembro de 2022 

Encontro de ecônomos e colaboradores / Roma 2022. Dom Mario anunciará a 
data. 
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Exercícios espirituais: A comissão especial de animação foi criada entre o SDC, 
o FSMP e Cooperadores. Se fez muito pouco. Este ano nada por causa do COVID 
19, mas também pela falta de consciência dos Coirmãos, Coirmãs e 
Cooperadores. Lancemo-los novamente. Experimente-se também experiências de 
exercícios online. 

Processo de canonização do Ir. João Vaccari. Iniciativas acordadas com o 
Postulador Geral. 

Recepção de refugiados do Afeganistão. Fazemos o que nos corresponde. Uma 
família de sete pessoas ficará na Casa Santa Maria della Nocetta. É 
responsabilidade de toda a família guanelliana colaborar no providenciar o que 
necessitarem. 

Avaliação das funções de animação no Conselho Geral..  
O Conselho Geral considerou as funções de cada membro do Conselho, avaliou e 
depois confirmou cada membro nas funções atribuídas no início do nosso 
mandato. 

Também foi confirmada a programação da vida comunitária da Casa Geral. 

Devido à transferência do Ir. Enzo Gallo, o Conselho mudou a função de alguns 
funcionários para cumprir as funções desempenhadas pelo Ir. Enzo. 

Reuniões do Conselho Geral. O Secretário-Geral traçou um cronograma com datas 
que manteremos como referência, embora às vezes sejam mudadas devido a 
compromissos urgentes surgidos. 

Visitas ao exterior. Cada membro do Conselho geral foi convidado a elaborar um 
programa aproximado de visitas às Províncias e Delegações que pretende realizar 
durante este ano para apresentá-lo aos Provinciais e Delegados. 

 Alguns pedidos feitos diretamente ao Conselho Geral pelo CGXX.                                 

✓ Proposta 3. Atualização eclesiológica e teológica do carisma. 

O Conselho geral, programe para todos os Irmãos, "Cursos de atualização teológico-
carismática" de contínuo. 

๏ Resolvemos a proposta com o livro formativo anual (Tempo do Advento) 

✓ Proposta 14. Implementação de comunidades interculturais 

Para favorecer o enriquecimento do carisma no encontro entre as culturas e fortalecer a 
consciência de que cada Irmão é para nós "o bem mais caro" (Constituições, 19), o 
Capítulo Geral pede ao Conselho Geral que, em diálogo com os Superiores e Os 
Conselhos Provinciais e de Delegação implementam, em todas as latitudes da 
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Congregação, a constituição das comunidades interculturais; quando considerado 
apropriado, a partir da primeira formação. 

๏ Existem no presente várias experiências implementadas. Talvez para insistir 
mais nos princípios estabelecidos para quem é enviado e para quem recebe 
o enviado. Ainda temos muito que aprender e fazer sobre esse assunto. 

✓ Proposta 15. Férias para coirmãos que trabalham em províncias diferentes da sua 

O Capítulo Geral sugere que o Conselho Geral reveja o último decreto sobre o tema das 
"férias para os coirmãos que trabalham em outras províncias que não a sua". 

๏ O decreto foi cancelado e foram dadas orientações sobre o assunto, deixando 
as decisões individuais aos Provinciais. Foi recomendado nessas linhas ter em 
conta o tema da pobreza, reiteramos este conceito porque este ano não foi tido 
em conta em muitos casos. 

✓ Proposta 17. Experiências de promoção da "vocação guanelliana" 

Os Conselhos Gerais e Provinciais dos Servos da Caridade são convidados a colaborar 
com as Filhas de Santa Maria da Providência e os Cooperadores Guanellianos para 
promover a vocação à vida consagrada guanelliana para feminina e masculina, bem 
como a vocação para a vida consagrada guanelliana ou para Cooperador. Juntos, 
comecem a propor experiências de primeiro anúncio, voluntariado e animação. 

๏ Várias vezes, em nossos encontros com as Irmãs, pedimos que os nossos 
teólogos de Roma que tivessem alguma experiência formativa com os juniores 
das Irmãs. Parece difícil então perceber isso, mas seria apropriado começar. 
Recomenda-se também, onde haja coexistência de SdC e FSMP, colaboração e 
intercâmbio no PG e no Profissional. 

Roma, 2/3 de setembro de 2021                                             Reunião do Conselho geral                                                                      
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Sínodo E Sinodalidade 
NÃO É APENAS UM EVENTO, MAS UM PROCESSO. 
O Sínodo de Roma e a Igreja mundial será inaugurado no dia 10 de outubro, com a 
Missa que celebrará Papa Francisco na 
Basílica de São Pedro e no dia 17 de 
outubro seguinte em cada Igreja particular. 
Uma etapa fundamental será a celebração 
da XVI Assembleia Geral Ordinária do 
Sínodo dos Bispos, em outubro de 2023: 
Por uma Igreja Sinodal: comunhão, 
participação e missão. 

Com esta convocação, o Papa Francisco 
convida toda a Igreja a se questionar sobre 
um tema decisivo para sua vida e missão: “Justamente o caminho da sinodalidade é o 
caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio”. 

A palavra-chave deste Sínodo é a sinodalidade que «lembra o estilo «próprio» da Igreja: 
convida à fraternidade, ao apoio mútuo, a dar juntos aqueles passos que nos permitem 
chegar a algo, ou melhor, a Alguém que nos atrai e nos inspira. É uma palavra que, mais 
do que exprimir o carácter extraordinário do passado, sublinha a graça contida em todos 
os tempos da vida da Igreja e que nos é concedida quando caminhamos juntos». 

O SÍNODO É REALIZADO EM FASES. 
Primeira fase: nas igrejas particulares. 
A consulta ao Povo de Deus terá lugar em cada Igreja particular e, no final, cada Igreja 
particular enviará as suas contribuições à Conferência Episcopal (outubro de 2021). 

As Conferências Episcopais prepararão um resumo a ser enviado ao Secretariado Geral 
do Sínodo (abril de 2022), assim como as Faculdades de Teologia, USG e UISG, os 
movimentos internacionais de leigos. 

Em setembro de 2022, a Secretaria Geral do Sínodo produzirá o primeiro Instrumentum 
Laboris. 

Segunda fase: nos continentes. 

O discernimento pré-sinodal acontecerá nas assembleias continentais. As Assembleias 
se encerrarão com a redação de um documento final, que será enviado à Secretaria 
Geral do Sínodo (março de 2023). 

A Secretaria-Geral do Sínodo produzirá o segundo Instrumentum Laboris (junho de 
2023). 

Terceira fase: em Roma. 
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Celebração do Sínodo dos Bispos em Roma, segundo os procedimentos estabelecidos 
na Constituição Apostólica Episcopalis Communio (outubro de 2023). 

DOCUMENTO PREPARATÓRIO. 
Para esta primeira fase, o Santo Padre aprovou o documento preparatório. "O objetivo 
do Sínodo não é produzir documentos, mas "germinar sonhos, despertar profecias e 
visões, florescer esperanças, estimular a confiança, curar feridas, entrelaçar relações, 
ressuscitar um amanhecer de esperança, aprender uns com os outros e criar uma 
imagem positiva que ilumina mentes, ilumina corações, restaura as mãos "" (Ver: http://
www.synod.va/it/news/documento-preparatorio.html). 

O Documento preparatório é posto a serviço do caminho sinodal, em particular como 
instrumento para favorecer a primeira fase de escuta e consulta do Povo de Deus nas 
Igrejas particulares (outubro 2021 - abril 2022), com a esperança de ajudar a concretizar 
as ideias, a energia e a criatividade de todos. 

SÍNODO E SINODALIDADE. 
O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. 
O Concílio Vaticano II proclama que “a totalidade dos fiéis, que têm a unção que vem do 
Espírito Santo, não pode errar na fé (sensus fidei). Até o rebanho tem o seu "dom" para 
discernir os novos caminhos que o Senhor abre à Igreja (Papa Francisco). 

Uma Igreja sinodal é uma Igreja de escuta: uma escuta a outra; e todos ouvindo o 
Espírito Santo, o "Espírito da verdade", para saber o que ele "diz às Igrejas". O fato de o 
Sínodo atuar sempre cum Petro et sub Petro não é uma limitação da liberdade, mas uma 
garantia da unidade. 

A sinodalidade nos oferece a estrutura interpretativa mais adequada para compreender o 
próprio ministério hierárquico. Se entendermos que, como diz São João Crisóstomo, 
"Igreja e Sínodo são sinônimos", porque a Igreja nada mais é do que o "caminhar juntos" 
do Rebanho de Deus pelos caminhos da história ao encontro de Cristo Senhor, também 
entendemos que ninguém está dentro dele, ele pode ser "elevado" acima dos outros. Ao 
contrário, na Igreja é necessário que alguém se "rebaixe" para se colocar ao serviço dos 
irmãos no caminho. 

Nesta Igreja, como em uma pirâmide invertida, o vértice está abaixo da base. 

Para os discípulos de Jesus, ontem, hoje e sempre, a única autoridade é a autoridade do 
serviço, o único poder é o poder da cruz. «Quem quiser tornar-se grande entre vós, será 
vosso servo» (Mt 20,27). Numa Igreja Sinodal, o Sínodo dos Bispos é apenas a 
manifestação mais evidente de um dinamismo de comunhão que inspira todas as 
decisões eclesiais. 
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Comemoração "Outubro Guanelliano" 2021 

- Ao longo do mês de outubro, em todas as casas, haverá 
iniciativas organizadas por cada comunidade. 

- Sugerimos: todas as quintas-feiras do mês, em cada 
comunidade: 

Quinta-feira, 7 de outubro, Rosário Guanelliano: “Pe. Guanella 
e a Virgem” (Pe. Nico está preparando e enviará por e-mail) 

Quinta-feira, 14 de outubro, Adoração Eucarística: “A Eucaristia 
no pensamento do Pe. Guanella” (padre Nico) 

Quinta-feira, 21 de outubro, Adoração com enfoque vocacional (Pe. Giovanni Amico) 

Os textos, iguais para todos, serão traduzidos e enviados a todos os coirmãos. 

- Tríduo solene: 22 a 23 a 24 de outubro de 2021 
Sexta-feira, 22 de outubro: Dia de penitência e de jejum. Liturgia penitencial também 
para os nossos convidados. 

Sábado, 23 de outubro à tarde: Celebração eucarística com as dioceses onde estamos 
presentes. Convide os bispos e o povo de Deus. 

Domingo, 24 de outubro: Festa Litúrgica do Fundador, cada um em sua casa. 

- Outras iniciativas possíveis: 
1). "Um mês com o Pe. Guanella", proposta de serviço multimídia (1º a 31 de outubro 
de Pe. François Luvunu) 

Concurso "Retratos vivos do Pe. Guanella". Um jurado avaliará o melhor vídeo. 

Coro Internacional P. Guanella (Pe. François Luvunu). 

2).  Presente para o Fundador. Pelas novas aberturas no mundo dedicadas a padre 
Luigi Guanella. Nos dias do Tríduo, lance estas novas aberturas ou, onde já tenham sido 
inauguradas, faça uma benção da Casa, ou coincida com o início do ministério se forem 
paróquias, ou outras iniciativas. As novas aberturas, um presente ao Fundador, para o 
décimo de sua canonização são: Bucareste, Iași, Warangal, Pangasinan, Finisterre, Dar 
Er Saalam, Abor (nossa paróquia), Grosseto, Betania, Alemanha-Diocese de Augusta). 

3). Possível audiência privada com o Santo Padre, talvez apenas para representantes 
da Família Guanelliana, (até 500 pessoas). 
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  News di Congregazione 
Notizie e Avvenimenti di Consacrazione 

✓ Il 21 giugno i chierici Eris Zeus Boquiron, Phan Van Dung e John Lellis Lofamia 
hanno rinnovato la professione religiosa nelle mani del Superiore della Delegazione 
Stella Maris, don Luigi De Giambattista, a Manila (Filippine). 
✓ Il 29 giugno, a Legazpi (Filippine), hanno emesso la Prima Professione i novizi John 
Baptist Nguyen Dinh Cuong, Peter Bui Duc Phuc, Peter Khoa Nguyen Khac Hung, 
Peter Tran Van Tam. Presente il Superiore di Delegazione, don Luigi De Giambattista, e 
altri confratelli da Manila: Dao, Hoang, Tam. Il Padre maestro don Charles Promiyo ha 
fatto gli onori di casa. 
✓ Il Chierico Tung ha iniziato il suo Tirocinio al Guanella Home di Manila, Filippine. 
✓ Il 6 luglio 2021 in Africa, nel Seminario Teologico di Ibadan, Nigeria, due confratelli: 
Herman Mongi Ebale e Mark Iyaji Ekpo, hanno emesso i voti perpetui. 
✓ Dal 1° agosto l’Opera don Guanella ha ufficialmente iniziato l’animazione pastorale 
della Basilica del Sacro Cuore in Grosseto (Italia) con don Santino Maisano, don 
Giovanni Russo e don Maria Paulraj Kasparraj. La parrocchia di Grosseto è una delle 10 
nuove aperture che la Congregazione guanelliana, in questo anno giubilare, intende 
inaugurare nel X Anniversario della Canonizzazione del Fondatore. L’apertura di questa 
Casa e la cura pastorale è affidata alle due Province italiane. 
✓ Il 6 agosto sono entrati a Pangasinan (Filippine) tre postulanti nella ‘Sacred Heart 
Formation House’. Il formatore dei postulanti, don Charlton Viray, durante la santa 
Messa, ha accolto: Ariel V. Beduya (Western Samar, Visayas), Kristian B. Demellites 
(Taguig City, Metro Manila), e Christopher M. Tabifranca (Manila City, Metro Manila). 
✓ Il 7 agosto 2021, nel Duomo di Kinshasa, R. D. del Congo, è avvenuta la Ordinazione 
Sacra di tre nuovi sacerdoti congolesi Servi della Carità: don Sedar Gabriel Ilumu, 
don Joseph Junior Baya Vangu, don Fabrice Kabitini.  
✓ L’11 agosto 2021, Mons. Antonio Guido Filippazzi, Nunzio Apostolico in Nigeria, nella 
Chiesa dell'Ascensione ad Ibadan, ha ordinato Sacerdoti guanelliani don Patrick 
Lerkpen, don Valentine Patrick e don Philimon Likita. Presenti, tra gli altri, il 
Superiore della Vice Provincia Nostra Signora della Speranza, don Kelechi Maduforo, e il 
Rettore del Seminario, don Vitus Unegbu.  
✓ Il 14 agosto in India vi sono stati cinque nuovi sacerdoti guanelliani: Anthony Raj Arun 
Kumar, Gali Bala Raja Rathnam, Merugu Anil, Pilla Vijay Kumar e Solomon Stalin 
sono stati ordinati da Mons. George Anotonysamy, Vescovo di Chennai, nella Basilica 
cattedrale di San Tommaso di Chennai, capitale del Tamil Nadu.  
✓ L’8 settembre, a Como, i novizi Dawid Lis ed Artur Sleziak emetteranno la loro prima 
professione religiosa. Dopo un anno di iniziazione alla vita religiosa guanelliana, guidati 
da don Domenico Scibetta, sono pronti a dire sì al Signore nell’Opera don Guanella. 
Accetterà i loro voti il Superiore generale. 
✓ Lo stesso 8 settembre a Iasi, in Romania hanno iniziato il noviziato canonico, i primi 
novizi rumeni: Josif Barticel e Andrei Gherguţ 
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Nella Casa del Padre 
                                       Confratelli defunti 

✓ Il 29 agosto 2021, nella città di Santa Fe (Argentina), dopo un trapianto renale, ci ha 
lasciato il nostro confratello sacerdote Roberto Carlos Corvalán, di anni 46. 
Nettilakurichi. 

         Famiglia guanelliana e parenti defunti dei Confratelli 

✓ Il 9 giugno 2021 è deceduto all’Ospedale di Trichy (India) il Sig. Thiraviam, di 85 anni, 
padre del nostro confratello don David Anburaj, attualmente nelle Filippine (Legazpi) con 
incarico di Economo della Delegazione Stella Maris.  
✓ Il giorno della solennità dell’Assunta, il Signore ha chiamato a sé il Sig. Alberto G. 
Cerbito, fratello maggiore del nostro confratello Don Eduardo Dong Cerbito. Una morte 
improvvisa causata dal Covid lo ha colto a 64 anni. 
✓ Il 21 agosto 2021 a Coccaglio (BS) è deceduto il fratello del nostro confratello don 
Battista Omodei, il Sig. Franco Omodei, all’età di 77 anni.  
✓ Il 30 agosto 2021, presso l’Ospedale Valduce di Como, all'età di 93 anni, è tornato al 
Signore il Sig. Elia Frasson, padre del nostro confratello don Agostino Frasson, nativo di 
ARLUNO (MI), dove sono avvenuti i funerali. 

Date dei prossimi Consigli Generali 
(date orientative, passibili di cambiamenti) 

• 19-20 ottobre 2021  
• 17-18 novembre 2021  
• 15-16 dicembre 2021  
• 19-20 gennaio 2022 
• 16-17 febbraio 2022  
• 16-17 marzo 2022  
• 13-14 aprile 2022  
• 18-19 maggio 2022  
• 15-16 giugno 2022  
• 20-21 luglio 2022
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