
CONCLUSÕES OPERACIONAIS REUNIÕES DE SUPERIORES E DELEGADOS 
11-13.15 Janeiro 2021 

A). Primeiro dia. O tema foi:  
Relatório do Superior Geral e intervenções dos Provinciais e Delegados sobre os 
aspectos problemáticos e esperançosos de 2020 na Congregação. 
Da participação dos Superiores surgiram várias exortações: 

vida espiritual 
Nunca falte a oração, alma do apostolado, tanto a nível pessoal como comunitário. 
Retomar a construção do projeto pessoal da vida.  
A figura do padre espiritual é recomendada como ajuda pessoal e 
acompanhamento.  

vida fraterna  
Que os coirmãos e as comunidades sejam acompanhados com apoio à esperança, 
especialmente onde ela foi extinta por causa do covid ou outras situações de 
dificuldade. 
Os coirmãos devem ser instados a deixar o contato apenas virtual e preferirem, 
quando possível, relações diretas. 
As comunidades devem ser encorajadas a serem fiéis aos compromissos 
comunitários de Regra: as práticas de piedade, os encontros das comunidades, a 
participação no planejamento da Casa e a verificação da missão, como ocasiões de 
testemunho de fé e fraternidade. 
Que a Formação Permanente seja encorajada como uma capacidade de saber 
envelhecer e aceitar as mudanças e certas transformações inevitáveis das 
características das casas. 
Esforcemo-nos para uma vida em comunidade capaz de experimentar momentos de 
relaxamento, alegria, celebração, clima de família. As relações entre os coirmãos são 
mais humanas e bem cuidadas. 

o superior local 
Deve ser dada importância à figura do superior local de uma comunidade. 
Encorajar a formação dos superiores no serviço da responsabilidade, acompanhá-los 
dando-lhes confiança, encorajando-os com exemplos concretos de como animar 
uma comunidade religiosa, mais do que uma Obra. 
Aconselhá-los a envolver todos os coirmãos, de acordo com suas possibilidades, na 
missão da casa. 

novos modelos de gestão 
Novos e diversificados modelos de gestão para comunidades e obras sejam 
estudados. 
Para evitar o esgotamento e estresse dos coirmãos engajados na missão, incentivar a 
atualização, estudo, a formação e evitar o uso excessivo das mídias sociais. 
Cada comunidade, mesmo nos Centros, em conformidade com as Normas, deve 
viver a tarefa pastoral no âmbito da sua atividade: aproximar-se, ouvir, encorajar, 
apoiar moral e espiritualmente não só os hóspedes e os seus familiares, mas 
também os funcionários, os operadores. 
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Tenham em mente o valor da interculturalidade nas nossas comunidades: respeito, 
aceitação e capacidade de adaptação recíproca para aqueles que acolhem e para 
aqueles que chegam. 
Planeja-se, nos órgãos dirigentes da atividade da Casa, como envolver na atividade 
todos os coirmãos, especialmente os idosos, para que estejam em condições de 
realizar um serviço, ainda que simples, entre os Assistidos. 
Devem ser envidados esforços em cada Casa para tornar clara a distinção clara entre 
o ambiente dedicado à atividade e o que se destina à vida dos membros da 
comunidade religiosa. 

governo central 
Da Cúria Geral se espera maior animação no campo da Formação Permanente. 
Além do 'Caderno' do ano, a Formação Permanente seja editada nas mídias sociais, 
por idioma, traduções de textos sobre identidade carismática. 

em todos os níveis 
A experiência do uso de plataformas on-line e de comunicações na web tem se 
mostrado frutífera e positiva durante este período: continue-se neste caminho, 
valorizando ulteriormente os meios de comunicação. 

B).  Segundo dia. O tema foi:  
Nova configuração de nossas comunidades religiosas em sustentabilidade social, 
profissional e carismática. 

➢ Da participação dos Superiores surgiu a necessidade de verificar em cada obra:  
se acolhemos verdadeiramente os mais pobres; aqueles que não têm ninguém 
e que não têm cobertura social, como o Fundador queria; se deixamos pelo 
menos algum lugar para estes últimos; 
se damos o Pão e o Senhor de maneira equitativa em nossas casas ou só nos 
preocupamos com o pão; se evangelizamos com nossa experiência carismática 
ou estamos apenas atentos a ter apreciação interna e externa da Casa; 
se estamos aplicando nossos princípios pedagógicos: PEG; Com fé, amor e 
competência; e se fazemos um serviço de qualidade em nossas obras, 
especialmente de testemunho profético e evangelizador. 

➢ Surgiu também a necessidade de retomar:  
o conceito de “paróquia samaritana”, cujas características foram descritas nos 
Capítulos Gerais; 
a ideia de maior paixão e máxima disponibilidade no serviço pastoral a partir 
do carisma recebido; a este respeito, encorajando uma releitura teológica do 
carisma realizado em conjunto pelos religiosos e leigos guanellianos, e a 
possibilidade de alargar a participação nas obras também aos leigos; 
a importância de permanecermos abertos à profecia carismática, sensível às 
necessidades atuais presentes na Igreja e na sociedade: manter, isto é, as obras 
institucionais, transformando-as eventualmente em estruturas mais ágeis 
sempre que possível, mas também promovendo serviços simples, onde se 
exige principalmente uma presença de animação, sem a gestão econômico-
administrativa. 
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C). Terceiro dia. O tema foi: Como relançar nosso laicato guanelliano.  

➢ Como participação dos Superiores emergiram:  
1)JOVENS GUANELLIANOS  

o que emergiu  
Uma presença, na Congregação, pontual. Onde há formadores capazes, criativos e 
dispostos, vemos os frutos.  
Em algumas das nossas realidades falta a matéria-prima: os próprios jovens. 
Especialmente nessas realidades, deve-se trabalhar de forma mais sinérgica entre as 
Províncias e as Delegações. 
Onde estão, são envolvidos na liderança de grupos de crianças, catequese, pastoral, 
animação de lazer, festas... 
Onde o Movimento Juvenil Guanelliano (M2G ou Movimento Juvenil Guanelliano) 
é bem organizado, são regularmente assegurados treinamento, agregação, 
voluntariado e trabalhos e reuniões anuais são planejadas, exercícios espirituais e 
uma semana de espiritualidade. 

O que foi proposto 
Em vista do Encontro Mundial da Juventude Guanelliana (2022), sugere-se viver 
momentos de reunião a nível de Província ou Nação neste mesmo ano (2021) 
Implementar a pastoral juvenil, que é originalmente vocacional, para ajudar os 
jovens a discernir o plano de Deus para suas vidas.  

2) GUANELLIANOS COOPERADORES  
              O que se tem no momento 

Uma realidade presente em cada Província e Delegação. Grupos mais ou menos 
numerosos e ativos. Bem organizados em algumas Nações, um pouco menos em 
outras.  
Eleito Conselho Mundial em novembro de 2019. Dadas pela Assembleia de 
Cooperadores as 'Diretrizes' a serem postas em prática, esperamos mais, mas a 
diferente linguagem dos membros, diferentes mentalidades e culturas tornam sua 
tarefa ainda mais difícil. 
É uma Associação bem planejada, com seu Estatuto renovado, com propostas de 
formação, no momento, a nível nacional, mas chegará a propostas internacionais e 
globais. 
A promessa anual é um momento sentido, preparado e vivido com participação e 
entusiasmo por parte de todos. 
Os Cooperadores Guanellianos têm demonstrado grande solidariedade com os SdC 
e o FSMP, especialmente nesta época de pandemia, ao disponibilizarem-se para 
ajudar os pobres. 
Falta uma verdadeira capacidade de ser promotores do caminho e de comprometer-
se nas nossas Casas, dentro e fora, na Igreja e na sociedade. 
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No que diz respeito ao envelhecimento, em alguns grupos, existe uma séria 
preocupação de inverter as fileiras dos membros da Associação.  

               O que ainda se pode fazer 
Se espera uma maior sinergia com entre SdC e FSMP na proposta de vocação leiga e 
religiosa. 
Da nossa parte, haja a solicitação a dar maior autonomia à Associação e a ajudá-los a 
procurar um reconhecimento eclesial como Associação autônoma, separada das 
duas Congregações religiosas. Mesmo que, no momento, a Associação peça aos 
religiosos/as que sejam acompanhados e apoiados. 
Sempre que necessário e adequado, devem ser envidados esforços para o 
reconhecimento civil da Associação. 

 
 

3) MOVIMENTO LAICAL GUANELLIANO  
a situação atual 

É um Movimento nascido no 2001, mas que se enraizou apenas em algumas nações 
da Congregação. Sua aparência ainda é pouco conhecida: uma grande realidade que 
abrange todas as realidades leigas do mundo guanelliano. 
O MLG nasceu diferenciando-se dos Guanellianos cooperadores para favorecer 
todos aqueles leigos que são sensíveis ao tema da promoção da pessoa humana, 
estão atentos e colaborar em nossas casas em favor de nossos destinatários, mas não 
são católicos, ou não estejam em plena comunhão com a Igreja. 
O Movimento tem um documento de referência (não um Estatuto), "Fazer de Cristo o 
coração do mundo", publicado no 2009, que descreve sua identidade, participação e 
missão sem criar constrangimentos, nem exigir cartões de membro ou promessas 
religiosas. 
Em algumas áreas geográficas é o trampolim, o berçário para se juntar à Associação 
de Cooperadores Guanellianos, em outros é uma realidade a si, em alguns outros é 
considerado uma superestrutura desnecessária, isso particularmente quando é 
pensado com um Conselho de Governo ad hoc. 
 

propostas para o futuro  
Deveria ser um "grande recipiente" ou uma casa comum onde haja um laicato 
guanelliano que participa de nossas vidas de diferentes maneiras e com diferentes 
finalidades: Cooperadores, Operadores, voluntários, ex-alunos, parentes, jovens, 
famílias guanellianas... 
Nos perguntamos por que temos muitos leigos comprometidos que estão presentes 
em nossas casas disponíveis a colaborar e que não querer se tornar Guanellianos 
Cooperadores. Estude como envolver, sem impor, os leigos que gravitam 
diferentemente em torno de nossas obras e não querem fazer parte da MLG. 
O MLG precisa no momento de uma maior consciência entre os coirmãos e os 
próprios leigos; dar a conhecer o seu Documento Constitucional: "Fazer de Cristo o 
coração do mundo"; nomear em cada Província um referente que mantenha viva e 
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motivou a idéia do Movimento; possivelmente compor um vademecum de notícias 
para promover seus conhecimentos. 
Poderia existir ao nível de cada Província e não mais com uma organização mundial 
de animação, respondendo localmente às expectativas que se tem sobre o 
Movimento. 
 
O MLG também poderia assumir o compromisso de se tornar a força motriz da 
pedagogia guanelliana e da pesquisa científica, além de força motriz da cultura 
ligada aos valores de nossa herança carismática. 
Ter em conta a proposta de itinerários específicos de formação carismática, sobre o 
tipo de escola de carisma, que pode ser dirigida a todos, e não apenas às figuras 
chaves, onde evitar a esporadicidade que às vezes caracterizam nossos momentos 
formativos com os leigos.  

D). Quarto dia. Os temas foram: O estudo da sustentabilidade econômica das 
nossas Obras/Atividades e a apresentação do projeto de orçamento da Cúria 
Geral para 2021. 

Em relação ao primeiro tema, a indicação operacional que emerge do relatório é 
considerar que as Províncias/Delegações planejam, para seus Trabalhos e 
Atividades de competência, realizar um estudo econômico sério sobre cada uma 
delas, a fim de verificar a situação económica real, as críticas, os riscos e a 
exequibilidade de quaisquer intervenções que se tornem decisivas, tanto tendo 
em vista uma situação de melhoria real como, pelo contrário, tendo em vista 
uma eventual transformação ou encerramento do negócio. 
Ao mesmo tempo, um estudo também deve ser feito sobre todos os aspectos que 
podem detectar o significado e o peso "social" que o Trabalho ou Atividade tem 
concretamente no seu contexto ambiental e no contexto das políticas sociais - de 
bem-estar implementadas no local.  Este estudo, também, deve ser considerado 
em vista de quaisquer decisões que digam respeito à continuidade, 
transformação ou fechamento de uma determinada obra. 
Por fim, permanece o estudo e a avaliação da sustentabilidade carismática, para 
a qual a indicação é confiar a alguns coirmãos que, especificamente, tiveram a 
oportunidade de estudar o Carisma em profundidade, para ver se é possível 
identificar critérios essenciais que nos permitem "medir" uma determinada 
Atividade de acordo com o significado carismático que ela expressa em seu 
ambiente social e na Igreja local. 

 
Orçamento para a Cúria Geral para o 2021 

 
No que diz respeito ao segundo tema, a indicação operacional poderia ser a de 
reestruturar e redefinir as formas e os tempos relativos às contribuições das 
Províncias para a Cúria Geral, depois de notar que as disposições da Moção 
Capitular, a este respeito, são dificilmente praticáveis. Isto será igualmente útil para 
apresentar propostas alternativas ao Conselho ou ao próximo capítulo geral. 
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