
Mensagem do XIX Capítulo Geral 

a todos os confrades 
 

Caríssimos Confrades! 

Saudações fraternas de Roma. No final do XIX Capítulo 

Geral que celebrámos de 1 de Junho a 1 de Julho de 2022, 

desejamos enviar um sinal da nossa comunhão com todos 

vós. Apesar das restrições impostas pela pandemia do 

Covid-19, e das notícias de crescente violência, guerra e 

conflictos, particularmente com o assassinato de Sacerdotes 

e Religiosos na Tanzânia, Nigéria, México e Haiti e 

instabilidade política no Equador, pudemos concluir a nossa 

missão. Temos a certeza de que nos tendes acompanhado 

com as vossas orações. De uma forma especial, 

agradecemos o valioso trabalho que realizaste nas diferentes 

fases de preparação para este Capítulo. As vossas respostas 

ao Questionário da Comissão Pré-Capitular sobre os temas 

propostos e sobre a Revisão da Regra de Vida ajudaram-nos 

muito no nosso discernimento e discussões.  

Fizemos uma bela experiência de estarmos juntos como 

irmãos, chamados de diferentes partes do mundo, 

celebrando o nosso sentimento de pertença uns aos outros. 

De facto, não podemos expressar adequadamente a beleza 

desta experiência em palavras, mas viemos a confirmar isto: 

“É bom quando os irmãos vivem em harmonia” (Sl 133,1). 

O ícone que nos acompanhou e inspirou neste Capítulo foi: 

“Eu sou a videira, vós sois os ramos” (Jo 15,5). Sentimos o apelo de estar enraizados em Cristo com 

Comboni, a fim de viver um processo ‘sinodal’ de fraternidade. Esperamos que isto nos caracterize como 

Discípulos Missionários. 

Este processo de discernimento foi acompanhado pelo Padre Gonzalo Fernández, dos Missionários 

Claretianos. Passámos por três fases importantes: dedicámos um extenso tempo a escutar o que o Espírito nos 

diz através das diferentes experiências de Missão nas nossas realidades concretas. A abordagem ‘apreciativa’ 

proposta pelo nosso facilitador, ajudou-nos a olhar para o nosso Instituto em termos de 'sementes de vida', ver 

as ‘doenças’ que nos afligem e o apelo do Senhor no nosso tempo. Com o que retirámos da fase de escuta, 

pudemos escolher cinco prioridades que se destinam a acompanhar o nosso Instituto durante os próximos seis 

anos: 'Espiritualidade', 'Identidade e Vida Comunitária', 'Revisão da nossa Formação', 'Ministerialidade tendo 

em vista a Re-qualificação dos nossos Compromissos', e finalmente, 'Comunhão de Bens, Partilha e 

Sustentabilidade'. Estas prioridades resultaram de uma experiência intensiva de 'imaginar' o nosso futuro... e 

a fim de realizar os 'sonhos' contidos nestas cinco prioridades, elaborámos directrizes e compromissos. 

Estamos satisfeitos por termos podido continuar com o trabalho de re-visitação e de revisão da Regra de Vida, 

que esperamos seja concluído num futuro próximo. Obrigado pelas vossas contribuições neste processo ao 

longo dos últimos quatro anos. 

Ao celebrarmos o Capítulo Geral, ficámos todos profundamente tocados pelo gesto do Santo Padre de 

conceder uma audiência, no dia 13 de Junho de 2022, ao Cardeal Nichols, Arcebispo de Westminster, e a um 

certo número de vítimas de abuso, conhecidas no Reino Unido e na Irlanda como o “Grupo dos Sobreviventes 

Combonianos”. Alguns deles falaram de uma “experiência de cura e transformação” e esperamos do fundo do 

nosso coração que este gesto do Papa Francisco possa aliviar alguma da sua dor e sofrimento. Também nós 

expressamos a nossa dor e participamos no sofrimento que eles viveram, e acolhemos calorosamente o desejo 

manifestado pelo Santo Padre a seu respeito.  



Na Audiência que tivemos com o Papa Francisco no Vaticano a 18 de Junho de 2022, foi-nos recordado o 

'segredo' da vida e missão de cada cristão: “... se somos como ramos bem apegados à videira, a seiva do 

Espírito passa de Cristo para nós e tudo o que fazemos dá fruto, porque não é obra nossa, mas é o amor de 

Cristo que trabalha através de nós”. Do Papa Francisco recebemos, em vosso nome, a bênção que esperamos 

nos acompanhe enquanto crescemos em Cristo e seja uma bênção para todos aqueles cuja vida partilhamos.  

Conseguimos receber o dom de Deus de um novo Conselho Geral que nos vai acompanhar durante os 

próximos seis anos. Acompanhamos o nosso Superior Geral e o seu Conselho com as nossas orações e 

desejamos-lhes as maiores bênçãos de Deus no seu serviço ao Instituto. 

Convidamos-vos a receber as ‘Actas Capitulares’, não como um mero documento, mas como fruto do Espírito 

de Deus através daqueles que enviastes para vos representar no Capítulo Geral. Esperamos que o trabalho que 

realizámos em nome de todo o Instituto, corresponda às vossas expectativas e, assim, aceitar as recomendações 

para o próximo sexénio. Aguardamos também, com expectativa, a partilha fraterna com cada um de vós para 

que, juntos, possamos encontrar as verdadeiras formas de implementar as decisões tomadas neste Capítulo 

Geral. 

Partilhamos a alegria da próxima beatificação do nosso confrade, Padre José Ambrosoli, como sinal da 

confirmação por parte da Igreja dos nossos esforços missionários. Que todos nos inspiremos na sua indubitável 

santidade, a fim de abraçar a graça santificadora de Deus no nosso trabalho como Seus missionários! 

Enquanto continuamos a caminhar juntos, imploramos a presença materna da Virgem Maria e a intercessão 

de São Daniel Comboni na nossa Missão, para que possamos ser autênticas testemunhas de Cristo no mundo 

e dar muitos frutos para a maior glória de Deus. Enraizados em Cristo com Comboni aventuramo-nos a avançar 

com esperança! 

Roma, 1 de Julho de 2022 

Os Delegados Capitulares 


