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«Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanece em mim e Eu nele, esse dá muito fi"uto» (10 15, 
5) 

«Entretanto, ficai alegres, tranquilos, confiantes em Deus, que tudo vê, que tudo pode e que vos 
ama ... Depositastes toda a vossa confiança em Deus» CE 172) 

Caríssimos Confrades, 

Saudamos-vos fraternamente desejando-vos boa festa do Sagrado Coração de Jesus. Este tempo de 
pandemia mundial que estamos ainda a viver nos ajude a radicar-nos sempre mais neste Coração 
que nos ama ternamente e incondicionalmente e nos leve a viver em solidariedade com quem mais 
sofre. 

Com esta carta queremos inaugurar o ano de caminho que nos prepara para o momento de graça que 
será o próximo Capítulo Geral. Nós do Conselho Geral, como todos os Missionários Combonianos, 
recebemos o dom do XVIII Capítulo Geral e procurámos planificar o nosso serviço segundo os 
Documentos Capitulares. Chegou agora o momento de convidar-vos e animar-vos, com um tempo 
de preparação pessoal e comunitária, para receber o dom do XIX Capítulo Geral. Queremos fazê-lo 
indicando-vos quatro atitudes espirituais com as quais viver este tempo. 

1. Forte sentido de pertença e participação - Nestes anos de serviço vimos e testemunhámos 
como muitíssimos confrades vivem a sua vida quotidiana de doação à missão com um forte 
sentido de pertença e uma profunda consciência de ser Missionários Combonianos do 
Coração de Jesus, no seio de uma comunidade de consagrados para a missão. Encorajamos e 
desejamos que este espírito de pertença, ou melhor, de amor pelo nosso Instituto, seja o 
motor que nos guia durante este caminho de preparação para o próximo Capítulo Geral. Já 
desde agora, todos nós, dos confrades idosos-doentes aos confrades jovens em fonnação 
inicial, sentimo-nos convidados como indivíduos e como comunidade a rezar, reflectir, 
contribuir e discernir. 

2. Gratos pelo passado - Somos gratos por todo o nosso passado, temos nas nossas mãos o 
grande dom do nosso Instituto, dom recebido de Deus e a nós transmitido por São Daniel 
Comboni e pelos confrades que nos precederam. De modo particular em 2021 ocorrem os 
190 anos do nascimento de São Daniel Comboni, 175 do Vicariato Apostólico da África 
central, 140 anos da morte do Fundador e 25 anos da sua beatificação. Agradeçamos ao 
Senhor e levemos no coração o dom do carisma comboniano que partilhamos com todos os 
nossos innãos e innãs da familia comboniana: as Innãs Missionárias Combonianas, as 
Missionárias Seculares Combonianas, os Leigos Missionários Combonianos e todos os 
nossos amigos e benfeitores que amam e vivem segundo o espírito de São Daniel Comboni. 

3. Vivendo o presente - A preparação para o próximo Capítulo Geral terá presente o caminho 
feito durante estes anos no desenvolvimento dos temas anuais: Regra de Vida, 
interculturalidade e ministerialidade, deixando-nos interpelar pela situação concreta do 
Instituto, da Igreja e do mundo de hoje. 

4. Pensando no futuro - Somos conscientes de que cada Capítulo Geral é um momento de 
graça e de um novo partir que nos impele a reflectir não só sobre o passado, mas também a 
sonhar o nosso futuro , não só imediato, mas também o distante. Será importante e necessário 
perguntar-nos onde queremos estar como Instituto nos próximos anos, projectá-lo e 
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planificá-lo permanecendo abertos e confiantes no agir do Senhor, conscientes de que é Ele 
que guia e sustém o Instituto. 

Convocação do Capítulo 
Conforme indicado no n. 147 da Regra de Vida, com espírito de gratidão e de esperança, o Superior 
Geral, com o consenso de todo o Conselho Geral, convoca com esta carta o XIX Capítulo Geral 
do Instituto que se realizará em Roma, na Cúria Generalícia. Os Capitulares deverão chegar a 
Roma até domingo 29 de Agosto de 2021 para uma semana de preparação. O Capítulo abrirá com a 
Santa Missa solene às 9.00 de domingo 5 de Setembro de 2021 e prevemos a sua conclusão, com 
uma solene celebração eucarística, domingo IOde Outubro de 2021. 

A caminho do próximo Capítulo Geral 
Como caminho de preparação para o próximo Capítulo Geral, à luz de quanto partilhado com os 
Superiores de circunscrição durante o último encontro de Fevereiro passado, todos os confrades 
continuarão a ser envolvidos de diversos modos nos caminhos já iniciados nestes últimos anos: 

• Revisitação e Revisão da Regra de Vida 
• Verificação e Revisão da Formação 
• Ministerialidade ao serviço da requalificação das nossas actividades e presenças 
• Comunhão de bens: partilha e sustentabilidade 

Convidamos cada confrade a deixar-se acompanhar, durante este tempo de preparação para o XIX 
Capítulo Geral, pelas palavras de Jesus que lemos no evangelho de João: «Eu sou a videira; vós os 
ramos. Quem permanece em mim e Eu nele, esse dá muito frutO» (Jo 15, 5). De facto, estamos 
conscientes de que a nossa acção pastoral decorre do nosso estar enxertados no Senhor e que a 
nossa união com Ele, e a sua connosco, nos torna capazes de ser missão, isto é, de amar Deus e os 
povos que nos confia, como Ele nos amou. Deixemo-nos acompanhar também pela palavra do 
nosso Pai e Fundador, São Daniel Comboni, que nos convida a confiar em Deus porque por Ele 
amados com um amor incondicionado e nos confia a missão que lhe pertence. 

Delegados Capitulares 
Segundo quanto estabelece a Regra de Vida (RV nn. 148-149), os confrades chamados a participar 
como membros no Capítulo Geral serão os seguintes: 

- Capitulares de Direito: os membros do Conselho Geral e os Superiores Provinciais. 
- Capitulares Delegados: os membros sacerdotes e irmãos eleitos segundo as normas da 
Regra de Vida, nn. 149-150. 

Eleição dos Delegados 
Recordamos a importância de quanto estabelece a Regra de Vida (n. 150) para a eleição dos 
Delegados ao Capítulo: 

a. O Secretário Geral enviará aos Superiores ProvinciaislDelegados as listas actualizadas a 1 
de Setembro de 2020 dos confrades com direito de voto activo e passivo (RV 149.3). 

b. Os Superiores Provinciais/de Delegação devem proceder segundo as normas indicadas pela 
Regra de Vida (n. 150, 1-10) para a eleição dos Delegados Sacerdotes. Farão de modo a 
concluir o processo até 30 de Novembro de 2020. 

c. Para os delegados Irmãos, a eleição será organizada pelo Secretário Geral que, em 
conformidade com quanto estabelece a Regra de Vida (n. 149.2 e 150.9), enviará as «listas» 
dos colégios eleitorais aos interessados e «as normas para a restituição e o escrutínio dos 
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votos, e para a comunicação dos resultados». O processo para a eleição dos Delegados 
Irmãos deverá ser concluído até 30 de Novembro de 2020. Para a sondagem dos Delegados 
Irmãos votam só os Irmãos. Para a eleição dos Delegados Irmãos votam todos os membros 
com voz activa (RV 150.5). 

d. Na eleição dos Delegados ao Capítulo, tanto sacerdotes como irmãos, siga-se quanto 
estabelecido pela Regra de Vida no n. ISO, 1-10. Tenha-se particularmente presente quanto 
o Capítulo de 1991 estabeleceu e acrescentou ao n. 150.7 da Regra de Vida: «Resultam 
eleitos aqueles que receberam a maioria relativa de pelo menos um terço dos votos. Quando 
os candidatos ou alguns deles não obtivessem a maioria requerida, repete-se a votação até 
obtê-la» (DC '91, 58.3). 

e. Têm voz activa todos os confrades, excepto os exclaustrados e os que estão fora da 
comunidade, segundo quanto estabelece a Regra de Vida no n. 160.4. 

f. Têm voz passiva todos os confrades que fizeram os votos perpétuos até 31 de Agosto de 
2020 (RV n. ISO). 

g. Para informações sobre o processo eleitoral, dirigir-se ao Secretário Geral. A ele devem ser 
comunicados os resultados. 

h. Para garantir a necessária privacidade e a autenticidade do voto, para sondagens e eleições 
não é possível usar o correio electrónico. 

1. Os resultados das sondagens e das eleições, por motivos de celeridade, sejam comunicados 
por correio electrónico ou por fax. Far-se-á em seguida o envio do documento original por 
correio ordinário. 

J. O CG nomeará a comissão precapitular durante a mini -consulta do mês de Dezembro 
próximo e enviará uma carta com as indicações para facilitar as assembleias de 
circunscrição e continentais em vista do XIX Capítulo Geral. 

k. A seu tempo o Superior Geral com o seu Conselho divulgará os nomes dos Observadores 
convidados ao XIX Capítulo Geral (RV 148.1). 

L O CG enviará uma oração para que se comece a rezar pelo próximo Capítulo Geral a partir 
de I de Setembro de 2020 até ao fim do mesmo Capítulo. 

Caríssimos confrades, empenhemo-nos todos em invocar o Espírito Santo que é o protagonista da 
Missão de Deus para que nos guie, encoraje, purifique e anime neste caminho de preparação para o 
próximo Capítulo Geral. 

Boa festa da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. 

f~ 
P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie, mcfJfi3~ 
P. Jeremias dos Santos Martins, m~CCj ~1d,-l -
Ir. Alberto Lamana Cónsola, m,cj C, .'-

P. Alcides Costa, mccj ~A..d 0 
P. Pietro Ciuciulla, mccj Iy U k 

Roma, 19 de Junho de 2020 
Solenidade do Sagrado Coração 
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DELEGADOS AO XIX CAPÍTULO GERAL - 2021 

1. CAPITULARES DE DIREITO 
Membros do Conselho Geral 
I. P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie 
2. P. Jeremias dos Santos Martins 
3. P. Ciuciulla Pietro 
4. P. Alcides Costa 
5. Ir. Alberto Lamana Cónsola 

Superiores Provinciais 
6. BR P. Bossi Dario 
7. CN P. Ndjadi Ndjate Léonard 
8. DSP P. Grabmann Hubert 
9. E P . Pedro Andrés Miguel 
lO. EC P. Poletto Ottorino 
II. EGSD P. Kyankaaga J. Richard 
12. ET P. Agostini Sisto 

13 . I 
14.KE 
15. LP 
16. M 
17. MO 
I8.MZ 
19. NAP 
20. P 
21. PCA 
22.PE 
23 . RSA 
24. SS 
25 . T 
26. U 

P. Baldan Fabio Cario 
P. Radol Odhiambo Austine 
P.Pelucchi Alberto 
P. Sánchez González Enrique 
P. António Manuel Bogaio Costantino 
P. Mumba Michael Nyowani 
P. Ezama Ruffino 
P. Fernando Domingues 
P. Calderón Vargas Juan Diego 
P. Martín Vargas Francisco José 
P. Burgers Jude Eugene 
P. Okot Louis Tony 

P. Hounaké Kouassi Timothée 
P. Kiwanuka Achilles Kasozi 

2. CAPITULARES DELEGADOS SACERDOTES 
A 1 ER 1 P 1 
BR 2 ET 1 PCA 1 
C 1 I 3 PE 1 
CN 2 KE 1 RCA 1 
CD I LP 1 RSA I 
DSP 1 M 2 SS 1 
E 1 MO 1 T 2 
EC 1 MZ 1 TCH 1 
EGSD 1 NAP 1 U 2 

Total de Delegados Sacerdotes 

3. CAPITULARES DELEGADOS IRMÃOS 
Cúria, Espanha, Portugal: (26) 1 
Itália: (46) 1 
Egipto-Sudão, Eritreia, Etiópia, Sul Sudão: (16) 1 
Ásia, Província de Centro América, México, North American Prov.: (11) 
Quénia, Uganda: (19) 1 
Centro-África, Chade, Togo-Gana-Benim, Congo: (34) 1 
Malawi-Zâmbia, Moçambique, África do Sul: (20) 1 
DSP, London Province: (15) 1 
Brasil, Equador, Perú, Colômbia: (23) 1 

34 

Total de Delegados Irmãos 9 

TOTAL DE DELEGADOS CAPITULARES: 69 


