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Guanella News

‘Estende a tua mão ao Pobre’	


Será o tema da IV Jornada Mundial pelos pobres, desejada
pelo Papa Francisco e que celebraremos no próximo dia 15
de novembro.
Papa Francisco retomou com vigor e convicção o tema da
igreja pobre e para os pobres, que já tinha surgido durante o
Concílio Vaticano II. Me parece bom recordar aqui que o
Papa Paulo VI, na conclusão do Concílio confiou a
mensagem do Concílio aos pobres da terra justamente para
um Bom Filho nosso da Casa San Giuseppe, de Roma.
Quase uma segunda investidura, depois da carismática, de
ser, como Congregação, protetores dos pobres no mundo.
No dia 13 de junho passado veio à luz o tema desta IV
jornada dedicada, de várias formas, aos pobres: “Estende a
tua mão ao pobre”, um convite tomado da Sagrada Escritura
e tirado precisamente do Sirácida 7,32. São as palavras de
um mestre de sabedoria que viveu cerca de duzentos anos
antes de Cristo, que andava em busca da sabedoria que
torna os homens melhores e capaz de escrutar
profundamente os acontecimentos da vida. Fazia isso em
um momento de duras provas para o povo de Israel, um
tempo de dor, completa miséria por causa do domínio de
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potências estrangeiras. Ele insiste no fato de que na adversidade é preciso ter confiança. O
capítulo 2 do Sirácida afirma: “Mantém teu coração firme e sê constante, inclina teu ouvido e
acolhe as palavras inteligentes, e não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras
de Deus, agarra-te a ele e não o largues, para que sejas sábio em todos os teus caminhos. Tudo
o que te acontecer, aceita-o, e sê constante na dor; na tua humilhação tem paciência, pois é no
fogo que o ouro e a prata são provados e, no cadinho da humilhação, os que são agradáveis a
Deus. Crê em Deus e ele cuidará de ti; espera nele, e dirigirá teus caminhos; conserva seu
temor, e nele permanece até a velhice. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia
e não desvieis, para não cairdes.” (Sir 2, 2-7). Retrata muito bem o nosso tempo e as
calamidades que estamos enfrentando em todos os campos em virtude do corona vírus. Que
nunca diminua nos homens a confiança em Deus!
A mensagem do Papa Francisco para a Jornada dos pobres faz ecoar na igreja essa
exigência. Estender a mão ao pobre é certamente uma característica fundamental para o cristão.
Sempre o encontro com uma pessoa em condições de pobreza deve nos provocar e interrogar:
como posso contribuir a eliminar ou, pelo menos, aliviar sua marginalização e seu sofrimento?
Estender a mão é um sinal que remete imediatamente à proximidade, à solidariedade, ao amor.
Nestes meses que o mundo foi como que oprimido pelo covid-19 que trouxe tanta dor e morte,
desconforto e perda, quantas mãos estendidas vimos: a do médico, da enfermeira, do zelador
dos hospitais, do farmacêutico, do sacerdote, do voluntário, dos homens da segurança. Todas
essas mãos souberam enfrentar o contágio e o medo para dar sustento e consolação aos
irmãos. E quantos destes irmãos, exatamente para estender a mão às necessidades dos irmãos,
dos doentes, dos contagiados, perderam depois a sua vida?
O Papa Francisco nos chama, ainda com o tema desta jornada, a não olhar e fazer nossa a
atitude daqueles que preferem colocar as mãos no bolso e não se deixarem comover pela
pobreza, da qual geralmente também eles são cúmplices pela indiferença e o cinismo de seu
quotidiano. Prontos para a usar as mãos para levar somas de dinheiro de um lado para o outro,
para vender armas, para entregar doses de morte aos crucificados das estradas, para promover
leis que eles mesmos depois não cumprem, para trocar às escondidas favores ilegais para um
lucro fácil e corrupto. Mas avançam implacáveis na globalização da indiferença provocada por
eles, pela qual tantos outros ficam indiferentes ao grito da miséria, da fome, da pobreza, da
necessidade do irmão, também dos mais pequenos. Quase que nos acostumamos diante do
pranto, da fome, da miséria, da dor dos outros e tudo, muitas vezes, escapa e vai embora como
água sobre a pedra.
O livro do Sirácida conclui esta reflexão com as palavras: “Em todas as tuas ações, recorda-te do
teu fim” (Sir 7,36) quase para dizer-nos recorda-te da finalidade, o escopo para o qual tende a
tua vida. O Papa Francisco nos exorta então, justamente a seguir este fim, como a meta da
nossa vida cristã, que só nos pede amor, partilha, dedicação, serviço aos outros, reconhecendo
que antes de tudo, por Deus fomos nós mesmos amados, servidos, salvos sem qualquer mérito.
Estender a mão ao pobre é, portanto, um gesto de resposta a Deus por tudo que por ele já foi
feito e dado a cada um de nós. Só o egoísmo pode bloquear-nos neste gesto que manifesta a
Deus, presente no pobre, a nossa gratidão.
Nós guanellianos podemos ler nestas palavras, toda a vida e espiritualidade do nosso santo
Fundador quando reconhece no pobre a própria presença de Deus e nos convida a servi-lo,
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porque nele serviremos o próprio Senhor; a acolhê-lo e colocá-lo à mesa conosco porque
acolheremos e cearemos com Cristo; a imitá-lo no viver a abertura à graça, ao dom de Deus, à
confiança na sua Providência, indispensáveis para viver e salvar-nos.
A nossa missão de guanellianos é tocada fundamentalmente por estes princípios, aplica
concretamente estes preceitos da caridade, gravados com fogo, pelo dom do carisma, no nosso
coração e na nossa atividade. Não podemos desprezá-los se não renunciando a ser
guanellianos.
Somos, portanto, portadores de gestos e de palavras de amor nascidos no coração do Pai e
confiados a nós por graça afim de que possamos fazer com que cheguem a todo homem pobre
do mundo. E não apenas a quantos já vivem nas nossas Casas e são prediletos e fortunados em
confronto com aqueles outros que vivem nas ruas ou em situações de adversidades ainda não
socorridas. O 18° Capítulo geral quis que nas nossas Constituições fosse acrescentado, a nível
de atenção, outros últimos, além dos deficientes, idosos, menores em dificuldade, parte original
do carisma transmitido pelo Fundador, também “...estamos abertos ao mesmo tempo a oferecer
o nosso auxílio também a outras situações de fragilidade psíquica e de marginalização
social” (Art. 3C.Sdc).
E mais adiante, no número 67 bis, foi acrescentado ao texto constitucional: “Inspirando-nos na
sensibilidade e criatividade do Fundador, estamos atentos às novas formas de pobrezas
causadas pelas mudanças sociais e culturais, e abertos ao cuidado das pessoas com fragilidade
psíquica que neles produz marginalização e dificuldade na vida de relação, nos seus afetos e
em suas capacidades de trabalho...” Aqui, então, se confronta toda a nossa fidelidade e o nosso
profetismo carismático: abertura de 360 graus aos necessitados e as pobrezas do nosso mundo
contemporâneo. É este o mundo de pobres que nos pertence porque o Espírito nos deu!
Agradecendo todos vós coirmãos e vossas comunidades por tudo que fizestes neste tempo triste
de pandemia, que parece não acabar, para tornar a vida dos pobres menos penosa e triste,
desejo a todos que, em nome de São Luís Guanella, continue no mundo está corrida de
solidariedade, na certeza de que, como dizia o Fundador, “quem doa ao pobre, doa a Deus”.
Será o presente mais agradável para ele neste mês de outubro, mês das suas recorrências de
vida e santidade.
Bom mês de outubro!
Roma, 21 setembro 2020

Padre Umberto

FORMAÇÃO PERMANENTE!
"

Uma NEWSLETTER para todos os coirmãos, previamente traduzida em
inglês, francês, espanhol e português, vai anunciar o estudo temático com um resumo do
conteúdo, relatará a redação com um link no site guanelliano (http://
www.operadonguanella.it/) e irá convidá-lo a interagir sobre este tópico enviando sua
reflexão ou pedido de esclarecimento para um e-mail específico
(formapermanente@guanelliani.it). Os temas serão traduzidos em inglês, português e
espanhol."
Todas as notas técnicas serão publicadas na rubrica no site da Congregação.
Guanella News
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‘Programacão geral 2020-2021!’	

O Conselho Geral Propõe Para Este Ano “2020-2021” Algumas Linhas De
Programação A Serem Desenvolvidas.	

Vida Espiritual

Formação

1). Exercícios espirituais da Família

1). Continuar a acompanhar os seminários

Guanelliana. Oferecer aos coirmãos, às

filosóficos e teológicos para que apliquem a

coirmãs e aos Cooperadores alguns cursos

Ratio Formationis e desenvolvam o esquema

de Exercícios espirituais coordenados por

dos temas previstos pelo Conselho Geral

uma Comissão instituída pelo Conselho

para as várias etapas formativas.

Geral.

2). Iniciar em Roma, junto à estrutura do

2). Exercícios espirituais dos dois Conselhos

Seminário Teológico internacional, a

Gerais (FSMP e SdC) guiados por don

comunidade sacerdotal, onde se encontram

Giuseppe De Virgilio, em setembro de 2021.

espaços reservados para esta comunidade

3). Oferecer a Lectio Divina para o tempo do
Advento, publicada no terceiro caderno
formativo, a cargo do Conselho Geral.

que caminhará independente do Seminário
Teológico. Diretor desta comunidade será don
Dante Camurri.

Sugerimos a celebração da Lectio ou

3). Continuar a formação online através de

pessoalmente ou com os coirmãos da própria

mensagens ou videoconferência, envolvendo

comunidade.

não somente os seminários, mas também

4). Pedimos a cada Provincial ou Delegado
da Congregação de favorecer o estudo da

outras comunidades, por grupos linguísticos.
Tema formativo deste ano será: a missão.

nova Encíclica que o Papa nos confiará no

4). Os Conselheiros Gerais estarão

próximo mês de outubro e que será intitulada:

disponíveis também este ano para oferecer

“Todos irmãos”, sobre a fraternidade e

sua contribuição na preparação imediata à

amizade social. Esta encíclica será

Profissão Perpétua e ao Diaconato dos vários

promulgada dia 4 de outubro, festa de São

candidatos em Roma.

Francisco de Assis. O Vaticano nos convidou,
como Superiores Gerais, a programar
momentos de estudo e aprofundamento da
Encíclica. Confiamos esta tarefa a cada
Superior provincial ou de Delegação para que
no próximo ano promovam esta iniciativa.

5). Para este ano “2020-2021” quer-se propor
o tema da Missão Guanelliana com o
Caderno de Formação N.3 que será
publicado de modo amplo e completo, em
novembro. A cada três meses, no site
operadonguanella.it serão publicados
aprofundamentos temáticos. Tais
aprofundamentos poderão ser compartilhados
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por todos os coirmãos através do e-mail:

a visita ficará para o segundo triênio do

formazionepermanente@guanelliani.it, ao

mandato.

qual responderá padre Alfonso Crippa,
encarregado por nós de acompanhar a
formação permanente no setor online.

5). Uma maior presença, ainda se o Covid-19
permitir, do Conselheiro referente da região
para acompanhar os coirmãos nos anos de

6). Em setembro de 2021 está se pensando

tutorado, encontrar os Conselhos provinciais,

de celebrar o encontro com todos os

as FSMP e os Guanellianos Cooperadores.

formadores da Congregação, se o Covid-19
permitir. Daremos mais indicações
futuramente.

6). Dar maior impulso ao Conselho Mundial
dos Cooperadores responsabilizando-o,
através de videoconferências, na animação e

Governo

no governo da Associação.

1). Formar na Itália, em colaboração os dois

7). Novos cargos do Conselho Geral:

Provinciais, uma comissão nacional para

✓ Superior Geral: relação com os

desenvolver um diálogo aprofundando o tema

Superiores e coirmãos; formação e

do novo marco legal das comunidades e das

Teologados; referencial das duas

obras, e debater juntos o tema do Terceiro

Províncias italianas.

setor. Presidente desta comissão será o

✓ Vigário Geral: secretário geral,

Irmão Franco Lain.

Assistente geral dos Cooperadores,

2). Fixar videoconferências regularmente com

dos Jovens, MLG, referencial da

os vários Conselhos provinciais e das

Delegação Europeia.

Delegações e, onde for necessário, de acordo

✓ Don Rathinam: Referencial para África

com o Provincial ou Delegado, também com

e Delegação Stella Maris, responsável

comunidades locais, em particular.

pelas relações com as FSMP, Diretor
Nuove Frontiere.

3) Participação, por parte de algum
representante do Conselho Geral, das
Assembleias provinciais ou das Delegações
para oferecer considerações e ideias sobre os
temas da missão e, na Itália, sobre o tema da
unificação das duas Províncias.
4). Presença, se o Covid-19 permitir, do

✓ Irmão Franco Lain: Referencial
Província Divina Providência, membro
ASCI, diretor PMG, Procurador junto à
Santa Sé, médico na Casa San
Giuseppe, Secretário Associação PBK
(Pro Bambini Kabul)
✓ Don Gustavo De Bonis: Diretor da

Superior Geral, para concluir a visita canônica

Casa Generalícia, auxiliar secretaria

nas realidades de: Brasil, Nigéria, Gana,

geral, Centro de Comunicação,

Tanzânia, Romênia, Argentina, Colômbia e

referencial Província Nossa Senhora

Guatemala. Para as duas Províncias italianas
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de Guadalupe, auxiliar para a

Provinciais e Delegados e seus respectivos

Delegação Stella Maris, membro ASCI.

Vigários, em Roma, na Cúria Geral. O texto

8). Publicação das Orientações para a
proteção dos menores e das pessoas
vulneráveis. O Conselho Geral, depois de ter
recolhido contribuições e conselhos dos
Provinciais e Delegados da Congregação,
preparou este texto importante que orienta na
nossa Congregação as situações de abuso
de menores e das pessoas vulneráveis.
9). Janeiro de 2021: De 11 a 16 de janeiro,
encontro anual do Conselho Geral com os

agora é proposto a todos os coirmãos para
que tomem conhecimento deste tema tão
delicado. Os Provinciais avaliarão a
oportunidade de estender aplicações
concretas inerentes ao próprio território de
sua Província e respeitando as leis civis e as
orientações da Igreja local. A este texto foi
anexado o vade-mécum da Congregação
para os Institutos de Vida Consagrada e as
Sociedades de Vida Apostólica.

Jornada missionária guanelliana proAmazônia!
(Solenidade de Cristo Rei do Universo)!!
Recebereis nestes dias o fascículo missionário anexado a “Servire” e a “La voce”,
que mostra, com simplicidade e através de poucos exemplos, como em toda a Obra
as dificuldades da pandemia foram sinal de estímulo para um crescimento de
caridade prática e quotidiana. A ideia do fascículo era de fornecer apenas pequenos
e variados “flash” sobre a realidade no mundo, para depois focar no projeto central
deste ano, que é a nova presença na Amazônia, em Manaus (Brasil), onde a
pequena comunidade de Coirmãs é vizinha agora da dos Coirmãos sacerdotes:
Padre Gaston Aquino e Padre Diego Corso, e atua em dois bairros de gente
esquecida dos homens e... quase até de Deus?

Guanella News
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‘Do Conselho Geral!’	

Breve crônica do ano de 2020	

✓ Na semana de 7 a 12 de janeiro tivemos, junto à Cúria Geral de Roma, o Encontro anual
dos Provinciais com seus Vigários. Na mesa de trabalho temas muito importantes: sintomas
de bem-estar e mal-estar da Congregação, interculturalidade, linhas guias para casos de
abuso, reorganização da Congregação, figura do Diretor de atividade, economia.
✓ Consulta para a Delegação Europeia. Dia 24 de fevereiro, com carta do Superior Geral,
abriu-se a consulta de todos os coirmãos das nações europeias para ouvir seus pareceres
sobre a conveniência de criar uma delegação europeia com o nome de “São Luís Guanella”.
Na mesma cédula pedia-se que cada coirmão exprimisse os nomes do futuro delegado e dos
conselheiros. A contagem das cédulas votadas não foi feito subitamente por conta da
situação de isolamento da pandemia.
✓ Consulta para a Delegação Stella Maris. Dia 27 de maio de 2020 teve início a consulta dos
coirmãos pertencentes à Confederação já denominada “Stella Maris”. Com as mesmas
modalidades, os coirmãos das Filipinas, das Ilhas Salomão e do Vietnã, responderam à
consulta exprimindo o próprio parecer sobre a conveniência e nome da delegação, nome do
delegado e dos conselheiros.
✓ Inter Conselho FSMP-SdC. O Conselho Geral se encontrou com o Conselho das nossas
Coirmãs, Filhas de Santa Maria da Providência na Cúria Generalícia dos SdC, em 15 de
julho 2020, para um diálogo sobre as problemáticas afrontadas durante a pandemia do
Covid-19 prevendo as consequências para o futuro, para dialogar sobre o tema da comunhão
nas relações entre as duas congregações, a Carta de Comunhão da Família Guanelliana,
para ver nosso amanhã com um olhar de colaboração na missão e na formação, que em
algumas nações já está em ato (Congo, Romênia, Espanha, Brasil-Amazônia, EUA-East
Providence), para selecionar algumas propostas do Centro de Estudos Guanellianos, de
Roma.
✓ Conselho com a Província Romana. O Conselho Geral se encontrou dia 20 de julho de
2020 com o Conselho da Província Romana São José, na Cúria, para encerrar a situação em
torno da venda da Bufalotta e do processo com a Nova Domus. Depois afrontou-se o tema
da unificação das duas Províncias italianas, o tema do redimensionamento das obras na
Província, a possibilidade de uma colaboração como médico do Irmão Franco Lain na Casa
San Giuseppe depois da preciosa experiência durante a pandemia e a proposta do Superior
Guanella News
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Geral de poder começar uma eventual comunidade sacerdotal, para os sacerdotes
estudantes, na casa da Via Aurelia Antica.

✓ Delegação Europeia São Luís Guanella. Dia 19 de junho, Solenidade do Sagrado Coração,
nasceu a nova delegação europeia denominada “São Luís Guanella”, com decreto de ereção
(Prot. N. 266/06-20). Nela estão reunidas nações europeias (Espanha, Alemanha, Romênia,
Polônia). O Delegado é padre Fabio Pallotta, o vigário é Padre Bakthis Walagan Alphonse, o
secretário é Padre Wiesław Baniak e o ecônomo Padre Fernando De La Torre Cabornero.
✓ Delegação Stella Maris. Com Decreto de ereção (Prot. N. 290/07-20) de 16 de julho,
memória litúrgica da Virgem Maria do Carmelo, nasceu a Delegação do Extremo Oriente
“Stella Maris”, já Confederação, compreendendo três nações: Filipinas, Vietnã, e Ilhas
Salomão. O Delegado é Padre Luigi De Giambattista, Padre Charlton Viray Ocampo é o
Vigário, Padre Rajesh Selvaraj Xavier é o secretário e Padre David Anburaj Thiraviam é o
ecônomo.
✓ O Conselho Geral pôde encontrar, em Roma, o Conselho da Delegação Europeia dos dias
1 a 3 de julho, e fazer um relatório da situação das comunidades, dialogar e fazer uma
programação inicial segundo as urgências já em ato.
✓ Ainda o Conselho Geral encontrou, através de uma videoconferência o Conselho da
Delegação da Vice Província Africana, dia 31 de julho de 2020, para debater alguns temas
que a Vice Província está vivendo, para esclarecer a situação econômica e programar uma
colaboração visando pedir alguns coirmãos para outras realidades da Congregação.
Infelizmente a conexão com o Congo foi possível somente no primeiro momento da
conferência, sendo boa, no entanto, com as outras três nações.
✓ Dia 12 de agosto de 2020 o Conselho Geral pode fazer contato com a Delegação Stella
Maris. Era o primeiro encontro com o novo conselho e, não obstante as dificuldades de
saúde do Padre Luigi, já evidentes naquela videoconferência, tivemos a oportunidade de
debater diversos temas: novo Estatuto da Delegação, problemáticas de casas e coirmãos,
orientações sobre abusos, tema da economia da Delegação, necessidades urgentes das
comunidades, primeira formação e formação permanente dos clérigos e dos coirmãos,
próxima Assembleia da Delegação.
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✓ Com o Conselho da Província Sacro Cuore tivemos duas videoconferências. A primeira
sobre o aspecto econômico e as dificuldades que estão surgindo neste âmbito depois da
pandemia. A segunda, em 4 de setembro de 2020, examinou o Documento que o conselho
provincial tinha preparado e enviado sobre o tema: Un nuovo assetto giuridico. O caminho da
província entre nova economia e Reforma do Terceiro Setor.
✓ Dia 5 de setembro foi a vez de uma videoconferência com o Conselho da Província Nossa
Senhora de Guadalupe. Depois do início oficial no dia 2 de fevereiro passado, o Covid-19
não permitiu que se vivesse a programação rica de encontros e de Assembleias regionais
programados pelo Conselho Provincial. O conselho, entretanto, buscou estar presente,
através de videoconferências, nas sete nações e em cada comunidade da Província. Vasta a
ordem do dia preparada pelo provincial para essa nossa videoconferência: situação
problemática de alguns coirmãos, clareza acerca da missão na Amazônia, orientações para
os casos de abuso, saúde dos coirmãos envolvidos na pandemia, economia.
✓ GYM - Guanellian Youth Movement. Como o Papa adiou a Jornada Mundial da Juventude,
programada para Lisboa em agosto de 2022, para 2023, também nós estamos pensando de
passar o encontro mundial dos jovens guanellianos para agosto de 2023 e de propor às
Províncias e Delegações que organizem um encontro a nível internacional ou interprovincial
em 2021.
✓ Consulta Geral. Tendo recebido dos Conselhos Provinciais o pedido de poder adiar, por
causa do Covid-19, os Capítulos provinciais para o ano de 2021, o Conselho Geral decidiu
fixar para janeiro de 2022 a data da Consulta Geral da Congregação.

✓ Postulação para as Causas dos Santos da Obra. A partir de 25 de julho de 2020 o Padre
Bruno Capparoni recebeu o encargo de Postulador geral para as Causas dos santos, tanto
das FSMP como dos SdC. Além disso, o Padre Geral o transferiu para a comunidade de
Roma, San Giuseppe al Trionfale com o cargo de colaborador na Pia União do Trânsito de
São José. Foi-lhe reconfirmada também a confiança, por parte dos dois Conselhos Gerais
(SdC e FSMP), como Diretor do Centro de Estudos de Roma.

✓ Projeto Amazônia. Há convergência entre nossas irmãs FSMP, os SdC e a Presença
Missionária Guanelliana para destinar para a Amazônia as ofertas que se recolherão este
ano nas jornadas missionárias nas duas Congregações. Encontrareis uma ampla
documentação sobre isso no fascículo de “Servire”, Eccomi, manda me”, de outubro de 2020.
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Na missão da periferia de Manaus, junto a três coirmãs guanellianas, estão operando um
serviço de caridade dois nossos coirmãos sacerdotes: Padre Gaston Aquino e Padre Diego
Corso.
✓ O Conselho Geral definiu melhor a direção e a secretaria da PMG (Presença Missionária
Guanelliana) depois da nomeação do Padre Luigi De Giambattista para Delegado da
Delegação Stella Maris. Diretor será Irmão Franco Lain, secretários serão Irmã Ginetta
Quatra e o senhor Silvio Verga. Referenciais da PMG na Itália serão: para as FSMP, Irmã
Ginetta Quatra; para a Província Sacro Cuore, Padre Guido Mataresse (Milão); para a
Província Romana São José, Padre Emeka Owuamanam (Ferentino).
✓ Exercícios espirituais para a Família Guanelliana. A Equipe de Exercícios para a Família
guanelliana organizou dois cursos de exercícios: o primeiro em Mese, de 4 a 10 de julho,
conduzidos por Padre Marco Maesani; o segundo, em Santa Rosa, de 5 a 11 de setembro,
conduzido por Padre Giovanni Amico.

✓ Com decreto de 4 de junho 2020 o Bispo de Friburgo, Dom Peter Birkhofer, nomeou por
cinco anos o coirmão Padre Desmond Ifesinachi Uche, como vigário paroquial da missão
italiana de Pforzheim. Tal nomeação começou em julho de 2020.
✓ Na Província Nossa Senhora de Guadalupe começou-se um Projeto a favor dos menores
portadores do transtorno do espectro autista. O Projeto é patrocinado pela CEI. O
Cardeal Gualtiero Basseto deu o assentimento em 12 de junho de 2020.
✓ A nossa Casa Mãe de Como viveu a tragédia da morte por afogamento de Tamba, um
jovem gambiano, de religião islâmica, hóspede do “Centro de acolhida” da casa. Tinha 20
anos.
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News di Congregazione!
Notizie e Avvenimenti di Consacrazione
✓ Il 26 marzo 2020, a Nnebukwu (Nigeria), sono entrati in Noviziato 15 postulanti, che
saranno guidati dal padre maestro, don Jude Anamelechi. Essi sono AGBATAR
SESUGH Jude, ASIEGBU CHUKWUEMEKA Jude-Thaddeus, BABONGI NZALABAR
Jean Marron, BAKO TERNA Philip, DANIEL PATRICK Xavier, KAZADI BILENGA Mike,
KIMINU KIPUNI Marcellin, LASINSONGO MFER Heritier, MANANGA MUANDA Marc,
MANZANZA MBEMBA Christian, NGUNGU NZUZI Leonce, NWAJIOGU AMAECHI
Augustine, NZINGA BISANGELA Alain, ONUOHA CHIDIEBERE Simon, UKOMMADU
OKWUCHUKWU Christian.
✓ Il 28 marzo, a Nnebukwu hanno emesso nelle mani del Superiore della Vice Provincia
Africana, don Kelechi Maduforo, la Prima Professione 14 chierici di tre nazioni (Nigeria,
DR Congo and Togo): AGBARA OCHE Michael, AWUDI KOMLA Dieudonne, BWABOLO
PATER François, EKE OLUCHI Paschal, ENEBERI ALPHONSUS Constantine,
IKECHUKWU CHARLES Ifeanyi, ILUNGA ILUNGA Gabriel, MIPOTO ADEWA Jacques,
MOKE MONENE Andrè, NDUKWE OGECHI Eustace, NNADI IFEANYI Emmanuel,
SOYEMI TEMILOLA John, TOKO MUNSI Christian, TREKALE KAYABA Marien.
✓ Il 26 maggio 2020 il chierico Arun Kumar ha ricevuto il ministero dell’Accolitato a
Manila dal delegato del Superiore generale, don Luigi De Giambattista.
✓ Il 26 maggio 2020 a Saigon in Vientnam hanno rinnovato la professione temporanea
i chierici Anthony Bui Dinh Trong, Francis Xavier Le Van Toan, Joseph Pham Dinh Khiet
e Peter Ha Quoc Thang nelle mani del superiore locale, don Jerin Prasanna Antony
Irudayaraj.
✓ Il 26 maggio 2020 a Manila nelle Filippine hanno rinnovato i voti temporanei i chierici,
Christian Magdaong, Augustine Tran Thanh Tung, Francis Baliwas Bilaro, Harry R.
Indonilla, John Baptist Huang Luong Nguyen, Joseph Nguyen Thanh Tam, Michael
Adlaon, Peter Nguyen Van Dien E Roger Genovia nelle mani di don Luigi De
Giambattista, delegato del Superiore generale per la Confederazione Stella Maris. Il
chierico Paul Nguyen Van Dao rinnova a Legazpi. Riceverà i suoi voti il 26 maggio il suo
superiore locale Fr. Eduardo G. Cerbito.
✓ I chierici Alexcis Francis Xavier, Ierkpen Terkula Patrick, Ilumu Kibuba Gabriel Sedar,
Kabitini Abupa Fabrice, Louis Praveen Raj, Marianathan Bosco Yesuraj, Maria Anthuvan
Arun David, Murugesan Rajesh Kumar, Packiam Kulandai, Pilla Vijay Kumar, Rayappan
Solomon Raja, Russo Giovanni, Sebasthiyan Arokia Nathan, Solomon Stalin, Umfinama
Ntenda Gabriel Wetch hanno emesso la loro Professione Perpetua il 26 maggio 2020
nelle mani del Superiore generale, don Umberto Brugnoni, nella Chiesa del Buon Pastore
presso il Seminario Bacciarini di Roma, e hanno ricevuto il Sacro Ordine del Diaconato il
30 maggio per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Mons.
Giacomo Morandi, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede.
✓ Anche nella Divine Providence Province, lo stesso giorno 26 maggio, vi sono stati i
Rinnovi della Professione temporanea dei chierici: (a Bangalore) Arockia Raj Antony
Samy, Malliya Doss Arokyia Jayaseelan, Mathiyas John Peter, Nayak Carlos, Rajendren
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Arul Pandian; (a Thalavadi) Lourdu Samy Arockia William; (a Kumbakonam) Loudh Samy
Jestin Jeromin; (a Sivangangai) Antony Samy Philip Victor; (a Chennai-Poonamallee)
Gali Bala Raja Rathinam, Maria Louis Sachin Son, Merugu Anil, Sammanasu Nathan
John Bosco, Savarimuthu Melvin Raj, Sesu Raj Philomin Raja e Xavier Jesu Babu.
✓ Il 28 giugno quattro Probandi sono entrati nel Noviziato di Legazpi, Filippine, sono:
John The Baptist Nguyen Dinh Cuong, Peter Khoa Nguyen Khac Hung, Peter Bui Duc
Phuc e Peter Tran Van Tam. La Santa Messa della Vigilia della Solennità dei Santi Pietro
e Paolo è stata presieduta da don Luigi De Giambattista, attuale Delegato della
Delegazione dell'Estremo Oriente “Stella Maris”.
✓ Il 29 giugno a Tapiales (Argentina) hanno rinnovato i loro Voti religiosi i chierici:
Víctor Vinícius Mariano Amaral, Francisco de Assis de Holanda, Francisco Erivan
Nascimento dos Santos, Saúl Bernabé Morales Hernández, Renan Rafael de Souza
Santos, Luis Ernesto Ovelar Ruíz Díaz, Álvaro Luis Barrios Ramos e Luis Alberto
Coronel Avalos.
✓ Il 31 maggio a Bangalore (India) hanno emesso la Prima professione religiosa
nell’Opera don Guanella sette novizi, diventando così religiosi guanelliani: Bebiria
Deepak Kumar, Gnanapragasam Arockiasamy, Lasar Ajis Aravinth, Lourdu Samy
Edward Francis, Michael Charles Xavier, Peter Maria Paul Raj, Rayappa Chandra
Sekhar.
✓ Le prime Professioni sono state emesse nella comunità del noviziato in Legazpi City,
Filippine, il 16 luglio 2020, memoria della Madonna del Carmelo. Sono state accolte da d.
Luigi De Giambattista. Hanno emesso per la prima volta i loro voti religiosi nella nostra
Congregazione i novizi Eris Zeus Caja Boquiron, Joseph Phan Van Dung e John Lelis
Lofamia.
✓ A Ibadan, Nigeria (Africa) il 6 luglio 2020 hanno emesso la Professione Perpetua Baya
Joseph Vangu, Likita Philimon, Patrick Valentine Chigozie.
✓ Don Venite Fukimuasi è diventato sacerdote a Roma, nella chiesa del Buon
Pastore del Seminario Teologico “Mons. Aurelio Bacciarini”, il 26 luglio 2020, per
l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione del vescovo Mons. Paolo
Ricciardi.
✓ Don Isaac Sombu Terkula sarà ordinato sacerdote il 10 ottobre 2020 in Nigeria.
✓ Il 7 settembre 2020, a Barza d’Ispra (VA), i postulanti Dawid Lis ed Artur Sleziak,
ambedue polacchi, sono entrati in Noviziato accolti dal Padre generale. Saranno guidati
dal padre maestro, don Domenico Scibetta.
✓ Il Novizio Bassani Alessandro, di Caprino Veronese (VR) (31/07/1971) ha fatto la
prima professione a Como il 08 settembre 2020 nelle mani del Superiore Generale, don
Umberto Brugnoni. Il superiore generale si è poi recato direttamente a Cosenza per la
chiusura del centenario della Casa Divina Provvidenza delle nostre Suore.
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Nella Casa del Padre
Confratelli Defunti
✓ Il 2 agosto 2020 è deceduto don Atanásio Francisco Schwartz, nell’Ospedale
“Divina Providencia”, in Porto Alegre. Era nato il 24 aprile 1946. Il covid-19 è stato l’ultimo
disturbo di salute che ha fatto precipitare la già critica ed instabile situazione di infermità.
Don Atanásio è stato sepolto il 3 agosto nel cimitero di São Miguel e Almas, a Porto
Alegre, Brasile.

Famiglia guanelliana e parenti defunti dei Confratelli
✓ Il 3 aprile 2020 è morta Suor Lucia Pezzotta, FSMP, ad Ardenno (Sondrio-Italia). Dal
2001 al 2014 ha servito presso la nostra Casa di Barza. Aveva 93 anni.
✓ Il 4 aprile è venuto a mancare il Sig. Antony Cruz, papà del nostro confratello indiano
don Selvakani Antony Cruz, attualmente a Gatteo (Italia). È morto a Meenampatti (Tamil
Nadu - India), all'età di 78 anni.
✓ Il 6 aprile è tornata alla Casa del Padre la Sig.ra Maria Jesus Cabornero di 86 anni a
Burgos (Spagna), mamma del nostro confratello Don Fernando De La Torre Cabornero,
Superiore della Comunità di Madrid.
✓ Il 2 maggio è deceduta la mamma di Don Hélio da Costa Ferreira in Brasile a
Fortaleza. Aveva 83 anni e si chiamava Maria de Lourdes.
✓ Il 9 maggio 2020 è deceduto il Sig. Dumitru, padre della Sig.ra Ivona Agnes
Sapunaru, membro del Consiglio Mondiale dei Guanelliani Cooperatori, a Iasi (Romania),
aveva 97 anni.
✓ La madre di don Peter Sebastian Maria Louis, la signora Uthama Mary (età 86) è
morta il 11.06.2020 a Thennur (India).
✓ È morto il 12 giugno a Santiago del Chile il Sig. José Maidana, fratello del nostro
Hermano Hugo Maidana Muñoz.
✓ È deceduta il 18 giugno la Sig.ra Valtemides Santos da Silva, mamma del nostro
confratello don Tiago Santos da Silva, in Itabuna, Stato di Bahia (Brasile).
✓ Il 30 giugno 2020 la madre del nostro confratello don Antony Xaviour Ratna Pandi, la
Sig.ra Fatima, di 72 anni, è deceduta a Pudukottai (India).
✓ Dopo 70 anni di vita religiosa, la nostra consorella, Sr. Teresina (M. Teresa) Carrone,
a 97 anni di età, è deceduta a Roma l’8 luglio 2020. Aveva lavorato tra i Servi della Carità
per tantissimi anni (dal 1954 al 2012).
✓ La Sig.ra Purita Ocampo Viray, di 81 anni, madre di don Charlton Viray Ocampo,
nostro confratello filippino, è deceduta il 17 luglio 2020.
✓ Il Sig. Maray Nzinga, padre del nov. Alain Nzinga della Repubblica Democratica del
Congo, è morto domenica 12 luglio. Aveva 58 anni. È stato sepolto domenica 19 luglio
2020 a Kinshasa.
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✓ La mamma del nostro confratello Ch. Innocent Agorchukwu, nigeriano che studia
filosofia in Congo, si chiamava Agorchukwu Louisa Amaka, ed è morta il 17 luglio
2020. Aveva 63 anni.
✓ La Sig.ra Eugenia del Pilar Maidana Muñoz è deceduta in Cile, il 23 luglio 2020. Era
la sorella del nostro confratello Fratel Hugo Maidana Muñoz.
✓ La Sig.ra Victoria Mary, la nonna del nostro confratello, il chierico Arun Kumar, che
attualmente si trova nelle Filippine è deceduta il 3 agosto a Palayamkottai in India.
✓ Il 5 agosto 2020 è morta la Sig.ra Alba De Giambattista, mamma di don Sebastian
Bente De Giambattista a Tapiales (Argentina) e la Sig.ra Anita Mecchia de Seveso a
Santa Fe (Argentina) la mamma di Fr. José Maria Seveso, all’età di 95 anni.
✓ Il 20 agosto 2020, è morto il fratello di don Marco Grega, il Sig. Eugenio Grega. È
deceduto improvvisamente per infarto a Laghetto, Lecco (Italia). Aveva 64 anni.
✓ Il 29 agosto 2020 è deceduto il Sig. Antonio Manganiello, il fratello di don Aniello
Manganiello. Aveva 79 anni e viveva in Germania. Il 1° settembre don Aniello ha
celebrato una Messa di suffragio per il fratello, nel paese natale Faibano di Camposano
(Napoli).
✓ Il Sig. Rozario Chinnappan, il fratello maggiore del nostro confratello Don Maria
Ligory Chinnappan, è morto il 31 agosto 2020 ad Andimadam, Tamil (India).
✓ Il 1° settembre 2020 è morta la madre di don Ikenna Nnani, la sig.ra Janet Nnani, la
quale ha lavorato come educatrice nel nostro “Don Guanella Centre” di Nnebukwu
(Nigeria) fino alla sua pensione. Lo stesso giorno è deceduta pure la nonna don Gabriel
Kawanda, la sig.ra Adel Kintampolo.
✓ La sig.ra Celine Emali (83 anni), madre del nostro confratello don Roosewelt
(attualmente a Como-Lora) è morta il 5 settembre a Somanathaperi India.
✓ Il sig. Sundakai Panneer Selvam, padre del nostro confratello don Visuwasam, che
lavora attualmente a Noro (Isole Salomone), è morto l’11 settembre 2020 a K.
Rasiamangalam, Tamil Nadu (India). Aveva 77 anni.
✓ Il 15 settembre è deceduta per infarto la madre di don Eduardo Cerbito (father Dong),
la Sig.ra Segundina G. Cerbito, di 85 anni, a Manila (Filippine). È deceduta pure la
mamma di don Gustavo De Bonis, la Sig.ra Alice Salice, a Buenos Aires (Argentina).
Anche lei è morta per un infarto ed aveva 91 anni.
✓ Solo dopo due giorni dagli esercizi spirituali, il 16 settembre è morta Suor Maria
Libera Spinosa, FSMP, in Casa San Pio X-Roma, all’età di 78 anni. Era nata a Gaeta
(Italia) e attualmente apparteneva alla Comunità S. Maria della Provvidenza, Lora-Como.
✓ La mamma di don Francis Assisi, la Sig.ra Saroja, è deceduta il 19 settembre a
Trichy, Tamil Nadu (India).
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ORAÇÃO MISSIONÁRIA
Ó Pai misericordioso e providente que amastes tanto o
mundo e enviastes vosso único filho para que o vosso amor
que perdoa alivia e reúne seja derramado sobre todos Nós,
fazei que a vida seja vivida em plenitude como dom e missão.
Nossa oração confiante sobe para Vós, eco do grito de tantos
irmãos e irmãs que foram severamente provados e cansados
da crise global que ainda atinge grande parte da humanidade!
Dirigi vosso coração e doai coragem sobre toda a família
guanelliana em missão no mundo para que saibamos viver
este tempo como uma chamada e uma oportunidade para
continuar em conversão radical contínua, para serem
testemunhos proféticos e contagiosos de fraternidade, numa
entrega renovada e alegre ao serviço dos mais pobres.
Derramai o Espírito de Cristo Ressuscitado sobre nós e sobre
toda a tua Igreja, despertai em todos os lugares a paixão pela
missão evangelizadora que foi entregue a nós no batismo e
na graça da particular vocação.
Que o exemplo de Maria, a primeira discípula a intercessão de
nossos santos e o testemunho esplêndido dos mártires de
caridade, nos acompanhem e nos apoiem no caminho
missionário de Jesus.
Amém

Datas dos próximos Conselhos Gerais:

27-28 de outubro de 2020 - Conselho Geral
17-18 de novembro de 2020 - Conselho Geral
16-17 de dezembro de 2020 - Conselho Geral
11-16 de janeiro 2021 - Encontro com os Provinciais e Vigários
18-19 de janeiro 2021 - Conselho Geral
16-17 de fevereiro 2021 - Conselho Geral
16-17 de março 2021 - Conselho Geral
13-14 de abril 2021 - Conselho Geral
4-5 de maio 2021 - Conselho Geral
8-9 de junho 2021 - Conselho Geral
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