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Nomeações - AMÉRICA/CHILE - Nomeado o Diretor nacional das
Pontifícias Obras Missionárias
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Em 24 de setembro de 2010, o Card. Ivan Dias, Prefeito da Congregação
para a Evangelização dos Povos, nomeou como Diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias no Chile, por
um quinquênio (2010-2015), pe. Gianluca Roso, dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus
(MCCJ).&#8232;O novo Diretor nacional nasceu em Schio, Diocese de Vicenza (Itália) em 9 de maio de 1967.
Estudo nas escolas fundamentais e superiores do Colégio Comboni de Pádua; ao mesmo tempo, formou-se em
arte e iconografia russa. Em 1986, entrou no postulantado dos Combonianos e dois anos mais tarde, no Noviciado.
Emitiu a primeira profissão religiosa em 19 de maio de 1990. Foi enviado por seus Superiores a Lima peara
completar os estudos teológicos (1990-1994). Recebeu a ordenação diaconal em Lima em 1993 e foi ordenado
sacerdote em 1994 em sua cidade natal. Em sua juventude, foi catequista e animador de grupos de jovens na
paróquia. Participou da Exposição Missionária organizada em 1986 pelas Pontifícias Obras Missionárias na Itália
com 8 paineis. Durante os estudos teológicos em Lima dedicou-se à pastoral carcerária (1991-1994),
desempenhou ministério paroquial em Arquipa e ensinou Sagrada Escritura na escola diocesana de catequistas
(1995-2000); em 1996 fundou um grupo de jovens artistas peruanos dedicados à arte litúrgica e religiosa; de 2001
a 2004 foi administrador do Centro de animação missionária da província italiana dos Combonianos; Superior
regional dos combonianos chilenos de 2005 a 2007, passou um novo período na Itália (2007-2008) e em janeiro
de 2009 retornou ao Chile, onde prestou serviço pastoral em duas paróquias e como capelão de uma comunidade
religiosa; desde março de 2009 é membro da equipe central da Arquidiocese de Santiago para a Missão
Continental.
(S.L.) (Agência Fides 28/10/2010)
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