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‘ Caminhando para o XX Capítulo Geral ’ 

Caríssimos coirmãos. 
Vocês puderam ver que no site oficial da 
Congregação ( www.operadonguanella.it) 
começamos uma nova rubrica dedicada ao 
XX Capítulo geral que receberá o material 
necessário para preparar este importante 
evento. Com esta iniciativa desejamos que 
também cada coirmão abra seu coração ao 
evento do Capítulo para que, com a graça 
do Espírito e com a colaboração de todos, 
possamos renovar-nos no nosso testemunho 
de vida e de missão.   
Como “logotipo” do Capítulo escolhemos o 
simbolismo da árvore pelos seus multíplices 
significados que pode ter para a nossa reali-
dade. Uma árvore, cujas raízes hau-
rem à linfa perene do carisma 
e que se desenvolve nos três 
ramos da Família Gua-
nelliana para realizar a 
sua missão  na Igreja 
e no mundo. A falta 
de frutos na árvore 
quer ser uma provo-
cação, não tanto 
porque atualmente e 
na nossa história não 
fizemos frutificar o 
carisma...Pelo contrário! 
Devemos agradecer ao 
Senhor pelo muito bem que, 
também no silêncio, o Senhor 
nos permite realizar. Vivemos porém 
uma mudança de época,  da qual muitas 
vezes fala também o Papa, e há necessidade, 
nesta nova estação, de novidade de vida e de 
renovar a fecundidade intrínseca do nosso 
carisma.  
Após o Encontro com os Superiores das 
Províncias e da Delegação no mês de janeiro 

deste ano, assumimos o compromisso de 
iniciar o período de preparação ao Capítu-
lo geral procurando envolver o mais possí-
vel todos os coirmãos e a mais ampla Famí-
lia guanelliana, através a oração, a reflexão 
e a partilha.  
A oração: além da reza da oração para o 
Capítulo que será enviada em breve espaço 
de tempo a todos, lembramos a todos de 
celebrar a Eucaristia comunitária no dia 24 
de cada mês pelas intenções da Congre-
gação. Confiamos muito na intercessão do 
Senhor, de Nossa Senhora da Providencia 
e dos nossos santos, invocada por todas as 
pessoas que nos querem bem.  
Reflexão: aproveitaremos das reuniões 

das Comunidades ou de outros 
encontros de formação ou de 

programação para apro-
fundar aqueles temas in-

dicados pelo Conselho 
geral, sem excluir a 
reflexão pessoal.  
Partilha: O “Instru-
mentum laboris”  que 
nos guiará ao longo do 
Capítulo será o fruto 

das reflexões que che-
garão das nossas Comu-

nidades e de cada coir-
mão.  

Foi já enviada, no final de feve-
reiro, a primeira News Letter para 

iniciar a nossa preparação ao Capítulo. 
Nela encontramos algumas perguntas ge-
rais que servem para dar uma primeira 
impostação ao Capítulo. Pedimos que as 
vossas respostas cheguem possivelmente até 
o dia 15 de abril, sempre ao endereço ele-
trônico crippa.alfonso@guanelliani.it.  
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Chegarão outras três News Letter sobre os três te-
mas escolhidos: o carisma, a interculturalidade e a 
profecia, que enviaremos nos meses de abril, maio e 
junho e dos quais pedimos vossas respostas entre o 
mês seguinte nos quais a receberam.  
Pois o empenho 
das Províncias 
deverá concen-
trar-se na pre-
paração dos 
Capítulos pro-
vinciais, dos 
quais confiamos 
receber conteú-
dos muito signi-
ficativos a re-
speito dos temas 
do Capítulo 
geral, com a 
enriquecedora 
diversidade que 
nos poderá che-
gar das diferen-
tes culturas nas quais a Congregação realiza sua 
missão... 
Como é praxe desde muitos anos, o nosso Capítulo 
geral não pode não envolver as nossas Coirmãs, os 
Cooperadores e o MLG nas suas diferentes realida-
des. É dever de todos os coirmãos fazer participar 
toda a Família guanelliana ao Capítulo. É oportuno 
que cada Comunidade encontre a forma mais apta 
para solicitar uma colaboração também de quem 
está perto e colabora com a missão guanelliana. 
Será tarefa do Conselho geral organizar, ao longo 

do ano, um momento de específica partilha sobre 
os temas que serão levados para o Capítulo. 
Agradeço de coração pela vossa colaboração que 
devemos viver como um caminho de comunhão de 
toda a Congregação. Já na nossa vida cotidiana e 

ainda mais com 
estas iniciativas 
podemos viver de 
fato aquele víncu-
lo de caridade 
que nos deve 
sempre distinguir 
e que nos torna 
responsáveis pelo 
bem comum e 
alegres por ter 
recebido do Sen-
hor a mesma 
vocação e a me-
sma missão. Para 
que o Capítulo 
renove a Con-
gregação é neces-

sário antes de tudo que o Espírito Santo inicie a sua 
ação no coração de cada coirmão, despertando 
responsabilidades e recursos espirituais em todos 
afim de que em cada um e ‘de todos os congregados, 
como grãos de trigo, moídos e misturados, faça-se um só 
pão oferecido na mesa para reavivar o corpo e o coração 
dos comensais’.  
Confio e desejo-lhes uma Santa Páscoa.  
Roma, 1° de aprile de 2017                                 P. Alfonso 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Mbeya, Tanzania: uma nova flor está florescendo 

 Com a celebração da sua Páscoa, o Senhor traz uma nova flor nos ramos de nossa congregação. Após 
a chegada em 8 de dezembro, os nossos coirmãos  Pe. Giancarlo e Pe. Maximus, depois de quatro me-
ses de estudo da língua Swahili nas montanhas de Iringa, começam oficialmente esta missão, na perife-
ria da cidade de Mbeya, acolhidos oficialmente pelo bispo local Dom Evaristo Chengula que nos con-
vidou e esperou nossa vinda. Nasce deste jeito uma pequena comunidade guanelliana a quem a Provi-
dência preparou uma casa com uma capela no meio dos pobres a quem somos enviados. O início de 
esta obra na África Oriental será acompanhado por Conselheiro Geral Fr. Luis De Giambattista, link 
para a África e para novas missões. Além disso, desde o início o sacerdote diocesano Pe Furaha Ntsa-

maye, que quer fazer uma experiência de vida como "associados" vivera com os dois coirmãos. Louva-
do seja Deus por esta nova presença missionária na África desejando aos coirmãos e aos seus colabora-
dores um apostolado frutífero como discípulos e apóstolos de Jesus morto e ressuscitado entre os jovens, 

os pobres, os necessitados! 
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A ‘ CARITÁ DI PERSONA ’   
(Textos selecionados de São Luís Guanella)  

Apresento um trecho muito bonito do Boletim ‘La divina Providência’ do mês de julho de 1896, no qual Pe. Gua-
nella deseja aos nossos dois Neossacerdotes, Pe. Giuseppe Roncoroni e Pe. Silvio Vannoni, o que sentia no profundo 
do seu coração, isto é, que os seus sacerdotes vivessem o sacerdócio como serviço direto aos pobres.  

Após a Missa solene, pelo meio dia fomos almoçar. Os 
convidados não eram muitos. Havia os familiares dos 
neossacerdotes, os seus padrinhos, alguns benfeitores.  
Perto do final do familiar e simpático almoço...o nosso 
Diretor  (Pe. Guanella) disse estas bonitas palavras: A vossa 
alegria é minha, porque com os estes neossacerdotes cre-
sceu a possibilidade de fazer o bem... 

Filhos da caridade tendes a obrigação de ser constantemente caridosos.  
Não falo da caridade do bolso: esta pertence aos ricos; entendo dizer a carità di persona, (quer dizer: a caridade 
feita com o envolvimento direto da pessoa) que também vós a podeis praticar, por que todos podemos fazer algo para os 
outros. 
A carità di persona consiste em saber dispor-se com todo gosto e com amor às necessidades dos outros. É uma 
caridade muito aceita ao Senhor, devendo, para exercitá-la, fazer violência a nós mesmos e sacrificar sempre um 
pouco da nossa liberdade, dos nossos gostos, das nossas comodidades, por amor ao próximo sofredor...Quanto 
bem podeis fazer! Quantos merecimentos podeis adquirir com a carità di persona! 
Há pessoas com deficiências psíquicas que muitas vezes teimam por que querem fazer o que é prejudicial para 
elas: e vós, naqueles momentos de excesso, deveis assisti-las com a maior solicitude possível, deveis responder com 
carícias aos insultos delas, afastá-las com suaves maneiras dos perigos, não abandonando-as até quando não este-
jam mais calmas.  
Há pessoas enfermas que, em algumas horas do dia, são tomados pela melancolia e choram...e precisam distrair-
se, não ser deixadas sozinhas, ajudadas para não se dar conta que estão em um Lar de idosos, longe de seus pa-
rentes, amigos e filhos...! 
Há pessoas com deficiências físicas que precisam de alguém que as compreenda. E aqui falo para vós aos quais 
Deus deu saúde de corpo e de mente. Também vós tendes  a vossa cruz, não nego-o; mas pelo menos podeis le-
vantar da cama e não precisais de alguém os ajude! Para descer as escadas não precisais de alguém os acompan-
he! Vós podeis trabalhar e, após o trabalho, nas horas de descanso,  podeis correr, pular...Mas a muitas pessoas 
isto não é mais permitido! Elas estão sempre lá, sentadas...seguindo-vos com os olhos cheios de lágrimas  vendo 
os vossos movimentos. Quanta dor as oprime  em certas horas! E quem sabe ler nos seus olhos? Quem percebe as 
batidas do coração delas? Vós tendes a obrigação de falar frequentemente com elas, de não deixá-las sozinhas 
por muito tempo: estão conosco e convosco, e devem viver também elas da nossa vida, alegrar-se da vossa alegria 
e não sentir pesada a desventura delas.  
Esta carità di persona recomendo-a calidamente; e exorto-vos a exercê-la…em todo lugar e sempre: na igreja, 
na escola, no estudo, no trabalho, no dormitório, dentro e  fora do Instituto…em todo lugar e sempre: com as  
boas palavras, os sábios conselhos, as boas maneiras, a paciência, o sacrifício, a agradabilidade... Então nós for-
maremos uma só e verdadeira família, unida pelos vínculos mais santos, quais são aqueles da caridade cristã... 
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Acolhamos a graça da Ressurreição de Cristo! Deixemo-nos renovar 
pela misericórdia de Deus, deixemo-nos amar por Jesus, deixemos que a 

força do seu amor transforme também a nossa vida, tornando-nos in-
strumentos desta misericórdia, canais através dos quais Deus possa irri-

gar a terra, guardar a criação inteira e fazer florir a justiça e a paz. 
(Papa Francesco) 

    
Auguri di una Buona Pasqua       
dal Superiore generale e suo Consiglio
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‘ Comunicações do Conselho Geral’ 
 
Após ter informado a respeito das atividades do Conselho geral no Guanella News de dezembro, nos meses 
de janeiro e de fevereiro do novo ano os compromissos mais importantes do Conselho geral foram: os En-
contros com os Superiores provinciais e de Delegação e os primeiros passos de preparação que nos levará à 
celebração do XX Capítulo geral, cuja indicção foi feita no dia 27 de fevereiro.   
O resumo dos temas tratados no Encontro com os Provinciais já o enviei com a carta circular “Conclusões do 
Encontro...” Também a cada província foi enviado um lembrete com as orientações e sugestões oriundas das 
reflexões que tivemos com cada Provincial e com o Delegado... 
A Respeito da preparação do Capítulo geral, além da Carta oficial do Capítulo foi enviada a “Primeira 
News Letter” solicitando a reflexão dos coirmãos sobre o tema geral do Capítulo. Até os meados do mês 
de março recebemos somente a resposta de uma Comunidade às perguntas apresentadas na carta. Espe-
ramos que todos entrem nesta dinâmica de participação que nos permitirá viver o Capítulo como um even-
to comunitário vital.  
Outros temas discutidos no Conselho e outras iniciativas realizadas nestes meses são: 
§§§ A consolidação das nossas novas aberturas: - com a espera do segundo coirmão nas Ilhas Salomão; - 
com o período dedicado ao estudo da língua Suaíli dos dois coirmãos em Tanzânia; - com a preparação 
necessária para o pleno envolvimento nos Estados Unidos por parte dos três coirmãos indianos a Chelsea... 
§§§ O apoio por parte do Conselho geral para a formação inicial, em especial com a presença di P. Lui-
gi nos seminários africanos de Kinshasa e de Ibadan, mas também atentos a apoiar os jovens superiores 
locais na África para que sejam sempre mais capazes a guiar e animar as Comunidades que progressiva-
mente estão desenvolvendo as nossas presenças educativas e pastorais.  
§§§ Entre as iniciativas para responder aos desafios da sociedade apoia-se o empenho das duas Províncias 
italianas em benefício dos imigrados, especialmente das crianças e adolescentes desacompanhados: - com a 
acolhida deles em Como, Nova Olônio, Novara, Milão...; - com a colaboração com a Charitas na nossa 
estrutura em Perugia (Sant’Elena)... 
§§§ Apresentam-se algumas situações de coirmãos ausentes das Comunidades, procurando entender as mo-
tivações destas saídas e, ao mesmo tempo constatamos as dificuldades de algumas Províncias na promoção 
de uma pastoral vocacional mais eficaz.  
§§§ Para o setor da economia, agradecemos a Providência  que nos monstra em várias maneiras a bondade 
do Senhor para com os pobres mas, ao mesmo tempo, pedimos a colaboração de todos com a sua Provi-
dência através do nosso trabalho direto a contato com os pobres e o correto uso dos bens. 
§§§ Acompanhamos várias formas de coordenação entre as Províncias, em especial as três Províncias da 
América Latina e entre as duas Províncias italianas. O “Ufficio Amministrativo”  para a Itália que está conso-
lidando sua organização e função tem como finalidade a coordenação de todas as práticas burocráticas que 
se referem às leis do Estado italiano e assim livra o Conselho geral desta tarefa que até hoje é de sua respon-
sabilidade.   
Não esgotou-se nestes temas a nossa responsabilidade destes meses e pedimos desculpa se deixamos algu-
mas notícias. Garantimos porém que nos nossos encontros de Conselho sentimos presentes cada um de vo-
cês e pedimos também a cada um uma oração e a compreensão para o nosso trabalho de animação.  

In charitate Christi. 
P. Alfonso     
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    News di Congregazione 

Eventi di Consacrazione  
✓ L’11 febbraio 2017, nella Parrocchia Saint John the Baptist, a  Poonamallee-Chennai in India, 
hanno emesso la professione perpetua i nostri confratelli: Bala, Jesu, Fernandez, Michael, Periya-
gayanam, Vanathayam e Xavier. L’indomani tutti e sette, nella stessa parrocchia, sono stati ordinati 
Diaconi da Mons. Antonisamy, Vescovo di Kumbakonam. 
✓L’11 febbraio 2017 è stato ordinato presbitero il Diac. Eli Marcel de Abreu, nella Parrocchia 
Santa Cruz, a Sao Paulo, Brasile per l’imposizione delle mani di Mons. Protógenes Luft, Vescovo 
di Barra do Garças.  
✓Il 18 febbraio 2017, nella Parrocchia Nossa Senhora da Luz, a Nonoai (RS) in Brasile è stato or-
dinato sacerdote il Diac. Rudinei Orlandi per l’imposizione delle mani di Mons. Protógenes Luft, 
Vescovo di Barra do Garças.  

Nella Casa del Padre 
                                                   Confratelli  

✓ Il 28 dicembre 2016 è deceduto a Como, Casa Madre, Don Luigi Alfano dopo una lunga malat-
tia. 
✓ Il 4 marzo 2017 è tornato alla Casa del Padre, Don Tito Credaro all’età di 95 anni, 75 di profes-
sione religiosa, 70 di sacerdozio. 

                                        Familiari dei Confratelli defunti  
✓ Il 29 dicembre 2016, è mort a Caidate, il Sig. Giuseppe Cecchinato, papà di Fr. Mauro Cecchi-
nato. 
✓ Il 22 gennaio 2017, a Thennur, India è morta la Sig.ra Maria Regina, mamma dei nostri confra-
telli Fr. John Bosco e Don Kuriakose. 
✓ Il 26 gennaio 2017, a Melmidalam, Kanyakumari, India è deceduta la Sig.ra Maria Dossi, 
mamma del nostro chierico Jesaseelan. 
✓ L’8 febbraio 2017, a Akkarapalayam in India, all’età di 63 anni, è morta la  Sig.ra Elizabeth, 
mamma del nostro confratello Fr. P. Paulraj. 
✓ Il 21 febbraio 2017 è morto in Brasile, il Sig. Francisco De Melo Viana, papà del nostro confra-
tello Pe. Antônio Viana. 
✓ Il 5 marzo 2017, ad Ulagampati in India, all’età di 70 anni, è deceduta la Sig.ra Savariammal. 
mamma del nostro confratello Fr. John Dass.  
✓ Il 17 marzo 2017, a Thennur si è estinto il Sig. Arockiasamy, papà dei nostri confratelli Fr. John 
Bosco e Don Kuriakose. 
✓ Il 23 marzo 2017, è ritornata alla Casa del Padre, la Cooperatrice Sig.ra Anna Mariani, cognata 
del nostro confratello Don Fabio Lorenzetti. 
✓ Il 29 marzo 2017, è deceduta a Varese la Sig.ra Paola Brugnoni, di anni 82, sorella di Don Um-
berto Brugnoni.

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale 
 

- Don Luigi: 5 al 21 aprile in Tanzania - 22 al 13 maggio in 
Nigeria 

- Don Alfonso e Don Ciro: 18 al 23 maggio in Romania 

- Prossimi raduni di Consiglio: 26-27 aprile 2017; 24-25 
maggio; 21-22 giugno 


