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19 Dicembre - 176°
anniversario della nascita
di don Luigi Guanella	

Durante vários anos, a família
guanelliana celebrou a Missa
Intercontinental na ocasião do
aniversário de San Luigi
Guanella. Também neste ano a
Eucaristia será celebrada pelas
seguintes intenções… (pag.2)

Notícias do Conselho
Geral	

No último conselho geral que se
reuniu em Roma, na Cúria Geral,
no domingo, 2 de dezembro de
2018, foram discutidos diferentes
temas, dos quais os de maior
importância e interesse comum
lhes transmitimos…(pag.4)

Gli auguri del Fondatore	

In occasione delle imminenti
feste del santo Natale, il
sacerdote Luigi Guanella
partecipa ai Servi della Carità la
propria soddisfazione per quel
fervore di zelo che gli sembra
riscontrare negli stessi alla
maggiore gloria del Signore, alla
santificazione propria… (pag.3)
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‘ São José…o Justo ’	

Entre os diferentes personagens da manjedoura, neste
momento, me inspiro na imagem de San José.
Ele era um homem simples, apesar de ter vindo de uma
linhagem real. Nascido em Belém, ele foi morar em
Nazaré, a " florescente". A importância desses lugares
prometia-lhe um futuro próspero. Ele tinha projetos como
todos os jovens: uma esposa, filhos, uma casa, um
emprego, uma oficina onde ele poderia trabalhar como
marceneiro. Ele não era um homem ambicioso, mas
gostava de estar preparado para qualquer situação
imprevista, organizar-se para o futuro e tudo era feito
seguindo a lei de Moisés.
Mas de repente seus projetos se desmoronam, seus
sonhos são truncados. Sim, terá um filho, mas não será o
seu. Ele terá uma mulher, mas ela será a esposa do
Espírito Santo. Em resumo, terá um futuro que não
escolheu. No entanto, ele aceita as surpresas de Deus. Ele
aceitará uma vida que ele não procurou, um destino que
ele não teceu.
O mesmo acontece com muitos de nós. José nos ensina
como abandonar nossos projetos para obedecer aos
sonhos de Deus.
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Este jovem namorado vive a preocupação de um futuro incerto e novo, de um futuro que talvez
não lhe pertence. No entanto, sua paternidade delegada pelo próprio Deus abre-lhe novos
horizontes. Na verdade, essa paternidade torna-se heroica porque é nutrida pelo amor que vem
de Deus, é alimentada por uma disponibilidade sincera é cheia de atenção para a Criança,
esperada por toda a humanidade e planejada desde toda a eternidade. É realmente um
privilégio, na verdade, ele será chamado papai pelo mesmo Menino Jesus.
Receber Jesus em nossas vidas significa dar-lhe espaço dentro de nós, deixando de lado tudo o
que atrapalha e dificulta sua presença.
Pe. Nico (Vicario Generale)

“19 Dicembre - 176° anniversario della nascita di don Luigi Guanella”	

Durante vários anos, a família guanelliana celebrou a Missa Intercontinental na ocasião
do aniversário de San Luigi Guanella. Também neste ano a Eucaristia será celebrada
pelas seguintes intenções
1) Pelas vocações guanellianas, que o Senhor envie mais trabalhadores na sua "vinha
Guanelliana": religiosos, religiosos, cooperadores e pela perseverança dos
chamados.
2) Para que os Servos da Caridade ponham em prática as moções e propostas
delineadas no Documento Final do recente Capítulo Geral.
3) Pela reorganização geográfica e configuração canônica das Províncias da
Congregação dos Servos da Caridade.
4) Pela beatificação do Venerável Aurélio Bacciarini e pela canonização da Bemaventurada Chiara Bosatta. Imploramos do Espírito o dom do reconhecimento
eclesial da sua santidade de vida.
Sempre que possível, oferecemos-lhe a programação para todas as celebrações para
nos unir, pedindo a Deus o Pai pelas intenções propostas.

Orario Messa Intercontinentale
Ore 8.00 U.S.A., Messico, Guatemala
Ore 9.00 Colombia
Ore 11.00 Argentina, Cile, Paraguay
Ore 12.00 Brasile
Ore 14.00 Ghana
Ore 15.00 Italia, Nigeria,Congo, Polonia, Svizzera, Spagna
Ore 16.00 Romania, Nazareth
Ore 17,00 Tanzania
Ore 19.30 India
Ore 21,00 Vietnam
Ore 22.00 Filippine
Ore (+)1,00 Isole Solomon
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Gli auguri del Fondatore	

Como, Natale 1908!

In occasione delle imminenti feste del santo Natale, il sacerdote Luigi
Guanella partecipa ai Servi della Carità la propria soddisfazione per quel
fervore di zelo che gli sembra riscontrare negli stessi, alla maggiore gloria
del Signore, alla santificazione propria, al miglior consolidamento
dell’istituto. E gli gode l’animo di esprimere le sue liete speranze per un
avvenire sempre più prospero.
“…Mi consolo della carità che regna tra di voi e vi auguro di essere
sempre più congiunti nella carità di Gesù Cristo e di evitare tutti quei
difetti e quei pericoli che alla pratica della medesima si oppongono. Il
nuovo anno sia pure a tutti apportatore di grazia e di carità.”

Il Padre generale e il Consiglio augurano a tutti i confratelli,
alle consorelle, ai cooperatori, ai laici del MLG, agli ospiti
delle nostre case la gioia e il dono di accogliere Gesù
nel prossimo suo Natale. Auguri!
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Notícias do Conselho Geral!
No último conselho geral que se reuniu
em Roma, na Cúria Geral, no domingo, 2
de dezembro de 2018, foram discutidos
diferentes temas, dos quais lhes
transmitimos os de maior importância e
interesse comum.!
Romênia. Os coirmãos Pe. Bakthis e Pe.
Kalai apresentaram ao conselho um projeto para abrir uma atividade de abrigo para os sem-teto.
O projeto prevê uma construção e, portanto, deve ser melhor analisado na hipótese de despesas
com o Ecônomo Geral. Os coirmãos citados a sua vez, insistem em que seja realizada o mais
breve possível, porque a associação que eles estabeleceram na Romênia deve realizar uma
atividade de caridade dentro de quatro anos, caso contrário, existe o risco de perderem seu
status legal. Por outro lado, é necessário transferir os seminaristas para outro local para liberar
as instalações de propriedade de nossas coirmãs. Padre Rathinam visitará a Romênia durante o
Natal.!
P. Rubén (Madri). No dia 25 de novembro, vários coirmãos participaram da ordenação do padre
Rubén. Em seu sofrimento, ele se mostrou um homem de fé, acima de tudo, lidando com o tema
da doença e da morte.!
Seminário Teológico de Bogotá. Haverá uma extensão de um ano antes do encerramento final
deste seminário para favorecer os clérigos do quarto ano para terminar seus estudos lá. O padre
Carlos Staper permanecerá como educador responsável. Os clérigos irão a Tapiales, onde P.
Tiago Boufleur assumirá o cargo de reitor do novo seminário filosófico-teológico. Portanto, os
clérigos que estudam filosofia no Brasil também irão para Tapiales.!
Nova paróquia na Índia. Uma nova atividade pastoral começou em Kanjirakode na Diocese de
Kushithurai com a intenção de abrir imediatamente um serviço de caridade a pedido do bispo
desta diocese. O novo pároco é o Pe. John Paul Mathew.!
Nova abertura de atividade em Polignano (BA). A estrutura recebida em herança foi
reestruturada recentemente, servirá a menores em dificuldade por meio de uma ação didáticopedagógica. A Casa será inaugurada em 19 de dezembro de 2018 pelo Bispo de ConversanoMonopoli e começará com uma dezena de menores, a quem eles estão assegurados no
momento um serviço de alimentação e apoio escolar.!
Encontro com os Provinciais e Vigários (Roma, 12 e 17 de novembro de 2018) na avaliação
da reunião recolhemos opiniões positivas dos provinciais e dos conselheiros gerais.!
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News di Congregazione!
Eventi di Consacrazione
✓ Il 25 novembre nella Parrocchia San Joaquín a Madrid, è stato ordinato
Diacono e Sacerdote il confratello Rubén Darío Vargas Villamizar, per
l’orazione consacratoria e l’imposizione delle mani di Mons. José Cobo Cano.
✓ Il giorno 8 dicembre nel Santuario del Sacro Cuore a Como, è stato ordinato
Sacerdote il confratello Stefano Biancotto, per l’orazione consacratoria e
l’imposizione delle mani di Mons. Oscar Cantoni.

Conferimento dei Ministeri
✓ Il 19 dicembre riceveranno il ministero dell’accolitato nel Seminario Bacciarini
a Roma: Ierkepen Terkula Patrick; Ilumu Sedar Gabriel; Pilla Vijay Kumar;
Solomon Stalin
✓ Il 20 dicembre, nel Seminario Mons. Bacciarini a Manila , Maria Anthuvan
Arun David - il ministero dell’accolitato; Christian S. Magdaong - il ministero
dell’accolitato; Anthonyraj Arun Kumar - il ministero del lettorato

Nella Casa del Padre
Confratelli defunti
✓ Il 6 novembre, nella Casa di Caaguazú, Paraguay, è venuto a mancare, all’età
di 65 anni il Confratello P. Germán Cardozo.
✓ Il 14 novembre, nella Casa di Barza d’Ispra, è tornato alla casa del Padre,
all’età di 87 anni il Confratello Don Giuseppe Bini.
✓ Il 2 dicembre, nella Casa Madre di Como, è tornato alla casa del Padre, all’età
di 91 anni, Don Pietro Pasquali.

Cooperatori e parenti dei Confratelli defunti
✓ Il 24 ottobre è venuto a mancare in India, il Sig. Amalados, papà del
confratello P. Louis Baskar
✓ L’11 novembre è tornata alla casa del Padre la Sig.ra Marisa Altieri, sorella di
Don Vincenzo Altieri.
✓ Il 7 dicembre ha fatto ritorno alla casa del Padre il Cooperatore Rodolfo
Tomasetta.

Appuntamenti del Consiglio Generale
✓ Nei giorni 22 e 23 Gennaio 2019 Consiglio Generale
✓ Il 19 ed il 20 Febbraio 2019 Consiglio Generale
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