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EUROPA/ITÁLIA - A missão guaneliana da caridade no contexto da nova
evangelização
Roma (Agência Fides) – Estão em andamento os trabalhos do 19º Capítulo Geral dos Servos da Caridade, Opera
Dom Guanella, que se realiza em Barza d'Ispra (VA). De 1º a 21 de julho, os 37 membros do capítulo irão debater
sobre os problemas mais importantes da vida religiosa guaneliana, particularmente em relação ao tema "Um
projeto da Província para a nova evangelização" como informa um comunicado enviado à Agência Fides. Na
verdade, "a fase preparatória do Capítulo foi caracterizada – explica Don Wladimiro Bogoni, membro da
comissão pré-capitular – pela reflexão sobre cinco pontos, em particular: os elementos fundamentais para um
projeto da província, considerando o desenvolvimento da Congregação; a nova evangelização; como conduzir o
desafio da nova evangelização e da missão guaneliana nos novos areópagos; formar homens espirituais;
estratégias operacionais". O programa dos trabalhos prevê a palestra do Superior Geral Pe. Alfonso Crippa sobre a
situação da Congregação, as relações das Províncias e Delegações, intervenções, trabalhos em grupo e
contribuições sobre o tema do capítulo. Terão espaço também os Cooperadores guanelianos e congregação
feminina da obra. Em 19 e 20 de julho, se realizará a eleição do novo Superior Geral e seu Conselho. No dia 21 a
conclusão do capítulo e a transferência para Fraciscio, terra natal de São Luigi Guanella (1842-1915), onde a urna
vai percorrer no âmbito da Peregrinatio em andamento depois da canonização, que ocorreu em 23 de outubro de
2011. Os guanelianos estão hoje presentes em 19 países de 4 continentes (Europa, Ásia, África, América),
incluindo a Índia, Filipinas, Gana, Nigéria, República Democrática do Congo, Argentina, Chile, Brasil, Colômbia
e México. (SL) (Agência Fides 11/07/2012)
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