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Páscoa da Resurreição!

INTRODUÇÃO

Com obras de misericórdia vivemos a Páscoa de ressurreição!
Caríssimos, a imagem da Porta Santa atrai-me. E, se bem que ainda não tive a

possibilidade de atravessar nenhuma, com a minha cabeça e o meu coração ando ‘à
volta delas’ continuamente. Neste espaçar impressionou-me o facto de que a palavra
PORTA se encontra na Bíblia 355 vezes. A primeira vez é proferida pela boca de
Deus que se dirige a Caim da seguinte maneira: “Por que estás zangado e de rosto
abatido? Se procederes bem, certamente voltarás a erguer o rosto; se procederes mal
o pecado deitar-se-á à tua porta e andará a espreitar-te. Cuidado, pois ele tem muita
inclinação para ti, mas deves dominá-lo.” (Gn 4,7). Ao invés a última faz parte da
descrição da santa Jerusalém que desce do céu: “Felizes os que lavam as suas vestes,
para terem direito à árvore da Vida e poderem entrar nas portas da cidade.” (Ap
22,14)

Creio que se possa dizer que estas duas referências são indicação do percurso de
salvação que a sagrada Escritura anuncia: se a porta é a imagem da vida do homem 
(entramos na vida pela porta do ventre materno e saímos dela por aquela da morte
após ter atravessado infinitas portas/passagens de crescimento e de prova...), uma
vida ameaçada pelo pecado (!), foi-nos pedido para nos comportarmos bem, sabendo
que Deus apoia e  abençoa os passos daqueles que lavam as suas  vestes e assim
afretam o cumprimento do desígnio de salvação.

Sempre o texto do Apocalipse nos diz que “aqueles que lavaram as suas túnicas e 
as branquearam no sangue do Cordeiro” (Ap 7,14) e são “uma multidão enorme que 
ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas.” (Ap 7, 9). 

E conclui: “Aquele que está sentado no trono abrigá-los-á na sua tenda. Nunca
mais passarão fome, nem sede. Não os afligirá o sol, nem o calor ardente, pois o
Cordeiro que está no meio do trono os apascentará e conduzirá às fontes de água
viva. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos.” (Ap 7,15-17)

1. UM OLHAR AOS CONTINENTES

Agora,  como  práxis  comprovada/bem  rodada,  já  iniciamos  a  nossa  sessão  do
Conselho  do  mês  de  março  dando  espaço  a  cada  um  dos  Conselheiros  que
apresentou uma ampla síntese das visitas, dos encontros e dos diálogos feitos nestes
últimos meses. Queremos lembrar particularmente alguns pontos que para nós são de
vital importância. Para a África trouxemos à luz e refletimos sobre a situação da
Etiópia. Em primeiro lugar pelo nosso confrade, padre Carlos Domingos que faleceu
tragicamente,  o  vazio  que  ele  deixou  lia-se  nos  rostos  de  todos  aqueles  que
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participaram ao Funeral e na grande multidão presente. Uma vez mais ainda, somos
chamados a tentar compreender a “lógica-ilógica” evangélica da semente que morre.
Além disso sempre para a Etiópia apontamos a acrescida dificuldade em obter  o
Visto de permanência, o que complica ulteriormente a situação do já pequeno grupo
dos  missionários  presentes.  Uma  grande  esperança  é  constituída  pela  decisão  de
arrancar,  após  longo  discernimento,  com a  abertura  da  segunda  comunidade  em
Angola,  para  consolidar  a  nossa  presença  e  o  nosso  serviço.  A  reflexão  e  a
concretização  deste  projeto  foram  entregues  ao  estudo  e  ao  discernimento  do
Conselho Continental africano.

Para a formação recordamos o grande e, esperamos, frutuoso grupo de jovens em
formação: atualmente temos 40 noviços que se preparam para a profissão religiosa
como consagrados missionários da Consolata. As vocações são sempre sinal de vida
e vida plena, por isso damos graças ao Senhor, a Ele rendemos glória, mas também
devemos aplicar maior empenho no discernimento vocacional e no acompanhamento
dos nossos jovens. O nosso agradecimento acresce pelo nascimento de novos filhos à
família.  No mês de janeiro,  precisamente  no dia 29,  inauguramos oficialmente o
Seminário Filosófico em Abidjan, capital da Costa do Marfim. Na tradição do nosso
Instituto, após vinte anos de presença na Costa do Marfim, consideramos importante
abrir também nós aos jovens locais que, depois de nos terem conhecido e depois de
terem crescido connosco, sentem o chamamento vocacional do Senhor a dar toda a
sua vida à missão no Instituto. O novo Seminário é dedicado à beata Irmã Irene
Stefani.

Para  o  Continente  América,  partindo  da  recente  visita  do  Papa  Francisco  ao
México, tentamos reler a nossa presença e as nossas opções missionárias à luz dos
discursos  e  das  mensagens  que  o  Papa  endereçou  aos  diferentes  povos  do
Continente. “É motivo de alegria poder pisar esta terra mexicana que ocupa um lugar
especial no coração das Américas. Hoje venho como missionário de misericórdia e
de  paz,  mas  também como um filho  que  quer  render  homenagem à  sua  mãe,  a
Virgem de Guadalupe e deixar-se olhar por ela...disponho-me a visitar este grande e
lindo País como missionário e peregrino...”

A missão de Deus e mais especificadamente a missão ad gentes, abraça tantas e
diferentes realidade que, para não nos diluirmos no tudo e no nada, somos obrigados
a  fazer  escolhas  específicas  e  especializar-nos  nas  respostas.  Só  assim
conseguiremos  fortificar  a  identidade,  responder  ao  carisma  e  manter  quente  a
comunhão. Uma atenta leitura da recente visita do Papa Francisco ao México, dos
seus  gestos,  das suas palavras,  os lugares e  os percursos,  pode iluminar  a  nossa
visão, ajudar-nos a concretizar o nosso Projeto missionário, empenho comum neste
tempo  pré-capitular  e  também  a  contextualizar  a  nossa  espiritualidade  e  prática
missionária.  O  missionário  da  misericórdia  e  da  paz,  como  ele  se  apresentou,
encoraja-nos,  com paresia,  na missão de partilhar a verdadeira Consolação,  Jesus
Cristo com as velhas e as novas comunidades humanas e culturais, sob a guia da
“nossa querida Consolata”, reconhecida no Continente como a “morenita” e proposta
à catolicidade como “exemplo de evangelização perfeitamente enculturada”.  Vem
Espirito  Consolador,  faz  a  tua  obra  em  cada  missionário,  constrói  connosco  a
fraternidade  local  e  universal,  atua  junto  dos  povos  da  terra  para  que  venha  o
“Reino”  do  Pai  Nosso”(padre  Salvador  Medina,  Francisco  missionário  de
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misericórdia e de paz,  Roma, março de 2016). Sempre na América abrimos uma
nova comunidade apostólica formativa em Cali-Colômbia, inserida num contexto de
opção  missionária  para  os  afro  descendentes,  com um grupo de  jovens  teólogos
provenientes  de  diferentes  culturas  e  expressão  do  arco-íris  da  Consolata.  Na
América  do  Norte  prossegue  o  processo  de  renovação  e  de  reestruturação  já
encaminhada  e  que  está  quase  a  chegar  à  sua  conclusão,  dando  a  prioridade  a
pequenas  presenças  qualificadas  e  missionárias,  deixando  as  “antigas”  estruturas
pesadas e difíceis de gerir. Além disso, gostaria de sublinhar a interessante escolha
feita  pela  Comissão  Diretora  das  três  Revistas  da América  do norte  de visitar  e
escolher, este ano, como finalidade da sua animação, o Continente Europeu. É uma
escolha que faz refletir e que mostra como nada é “eterno” e tudo pode mudar. Esta
opção  demonstra  como  a  missão  já  não  tem  mais  colocações  geográficas,  mas
humanas e, por isto se coloca o centro na humanidade.

Para a Europa relatamos a nossa visita à região Itália, que durou mais de dois
meses. A visita pôs em evidência que, por vezes, vivemos de lugares comuns e que
estes não ajudam a caminhar. Contrariamente a quanto se diz, a Região é serena e os
missionários, conscientes das próprias forças e possibilidades, se empenham a dar o
máximo, mesmo permanecendo só simples e significativa presença de missão.

Sobre todos gostaria de vos apresentar, a nova presença intercongregacional na
Sicília, Diocese de Noto, onde esta nova compósita comunidade tenta ser missão de
consolação para os tantos imigrados que desembarcam todos os dias sobre as costas
da Sicília esperando um futuro melhor. Partilhamos também o esforço de reflexão
tendo em vista tomar algumas decisões importantes, por parte da Região de Portugal
que quer rever, qualificar e reestruturar a sua presença em Fátima. Presença histórica
importantíssima, lugar de formação e de missão, lugar Mariano internacional, que
agora  com  as  grandes  mutações  sociais  e  económicas,  necessita  de  uma  atenta
reflexão e de uma requalificação. 

A missão da Ásia,  torna-se cada vez mais,  referência e tema de discernimento
olhando ao futuro do Instituto. Atualmente estamos preocupados pela situação de
precariedade que vive a nossa missão na Mongólia devido às complexas e estreitas
regras  do  Governo  para  os  estrangeiros  e  para  as  confissões  religiosas.  A este
propósito também estamos em diálogo com a Santa Sé a fim de que possa intervir a
nível diplomático e dar uma mão à presença da Igreja. O grupo de missionários de
Taiwan  será  proximamente  enriquecido  com  a  presença  de  mais  dois  jovens
missionários e em breve o bispo confiará aos nossos, uma presença missionária na
Diocese.  Primeiros  passos  de  um sonho  e  de  uma  abertura  que  continua  e  nos
renova.
Comunicar a vida e a missão: Meter-se em jogo, ser o primeiro a começar!

Concluindo quero convidar a todos a ler e a partilhar mais os documentos, as
cartas, as mensagens, as revistas do Instituto; estes também são sinais e expressão da
família da Consolata. Nota-se infelizmente, visitando as comunidades que, tem-se
pouco interesse pela “nossa literatura”, existem sempre menos pessoas disponíveis a
escrever e a partilhar a vivência do quotidiano, as reflexões sobre a nossa vida e
missão. Revistas e Documentos “nossos” como Il Da Casa Madre, Documentações,
as cartas da Direção Geral, do padre Geral, o nosso Site e muito mais ainda, ao
invés  de  ser  a  “nossa  Biblioteca  de  família”,  são  pouco  usadas  e  pouco  lidas,
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frequentemente  preferimos  outro  material  e  temos  como uma grande fadiga:  em
escrever, em partilhar a nossa vida e a nossa missão.  

Estou convencido que os testemunhos missionários que retratam o quotidiano
da missão são de um valor  particular,  capaz de transformar  a vida de quem nos
aproxima,  de  sensibilizar  missionariamente  a  dinâmica  pastoral  da  Igreja  e,  de
reavivar e renovar definitivamente o ardor missionário dos confrades do Instituto. 

A propósito da imprensa missionária, sinto com desprazer que, quase sempre, a
atividade de difusão e propagação dos nossos canais de informação missionária se
reduza,  somente,  ao  empenho  dos  missionários  que  neles  trabalham  (que  os
produzem). 

Ao invés, creio que seja um dever de todos, fazer chegar à nossa gente e ao
maior número possível de pessoas a informação missionária, partilhar entre nós e
com todos os outros a nossa missão não para nos mostrarmos como protagonistas,
mas para narrar as maravilhas do Senhor nos povos que servimos e que, também
graças a nós,  humildes  instrumentos nas suas mãos,  Ele sabe tocar e aquecer os
corações e dar de novo sabor à vida na fé, esperança e caridade! Coragem!

2. ECONOMIA-ADMINISTRAÇÃO

“A dimensão  económica  está  intimamente  relacionada  com a  pessoa  e  com a
missão. Através da economia passam escolhas muito importantes para a vida, nas
quais deve transparecer o testemunho evangélico, atento às necessidades dos irmãos
e das irmãs. A atenção à dimensão evangélica da economia não deve, portanto, ser
negligenciada na dinâmica formativa, de maneira particular na preparação daqueles
que  terão  responsabilidades  de  governo  e  que  deverão  administrar  as  estruturas
económicas em ordem aos princípios de gratuidade, fraternidade e justiça, pondo as
bases de uma economia evangélica de partilha e de comunhão.” (Congregação para
os  Institutos  de  vida  consagrada  e  as  Sociedades  de  vida  apostólica,  Linhas
orientativas  para  a  gestão  dos  bens  nos  Institutos  de  vida  consagrada  e  nas
Sociedades de vida apostólica, Carta Circular, 2 de agosto de 2014).

Na Sessão do Conselho, depois da partilha de alguns temas importantes da nossa
administração e depois  de ter  agradecido ao Senhor  que mais  uma vez,  não nos
deixou  sem  a  sua  Divina  Providência,  refletimos  sobre  a  função  importante  do
Conselho de Administração seja Geral como de Circunscrição. Na atual situação de
grande  mudança  e  de  pesquisa  autêntica  da  transparência  a  todos  os  níveis,
consideramos indispensável o papel deste organismo que tem, precisamente, o dever
de  consultação,  colaboração  e  controlo  do  movimento  económico  de  uma
Circunscrição em particular e do Instituto em geral. 

Os administradores e os peritos não têm uma função exclusivamente técnica; eles
devem conjugar juntamente as exigências das leis e as exigências evangélicas.  O
cumprimento da missão por parte do Instituto não é possível sem os devidos recursos
económicos. O Instituto não pode desenvolver bem a sua missão se não dispõe dos
recursos económicos necessários; os recursos económicos da comunidade não serão
orientados bem,  se  não forem usados  ao serviço da missão.  Ao mesmo tempo é
oportuno  lembrar  que  a  gestão  económica  não  diz  respeito  só  à  pobreza,  mas
também está  implicado com a obediência,  desde o momento que existem leis da
Igreja, do nosso Instituto e dos governos que têm que ser aplicadas, e também diz
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respeito à castidade, desde o momento que a liberdade do coração é imprescindível
para que os bens sejam colocados ao serviço da pessoa humana. Partindo próprio
destes preâmbulos gostaria de chamar aqui à atenção de todos, mas de uma maneira
especial,  dos  Superiores  de  circunscrição,  da  importância  imprescindível  para  a
nossa missão do futuro, de haver o Conselho de Administração. Portanto convido, de
forma decidida,  as  Circunscrições que já o criaram de o animar  e de envolvê-lo
sempre mais, e as Circunscrições que ainda não o constituíram, de o formar e torná-
lo operante o mais rapidamente possível. Também este, juntamente com outros que
já  pertencem à  nossa  tradição,  é  um  instrumento  importante  para  a  partilha  da
economia de comunhão para a missão, um modo concreto e atual para nos controlar
e para nos ajudar a administrar com transparência e justiça os bens que Deus e a sua
Providência ainda hoje nos oferecem.

Finalmente distribuímos alguns Subsídios Económicos, fruto da generosidade dos
nossos benfeitores e do trabalho dos missionários. O critério que quisemos adotar
para  este  ano  é  aquele  da  Continentalidade,  por  isso  que  destinamos  uma  certa
quantia  para  cada  Continente  e  pedimos  ao  próprio  Conselho  Continental  para
distribuir a ajuda financeira segundo as necessidades dos missionários e da missão.
Acreditámos, com este gesto, de contribuir a fazer crescer o espírito continental que
já há muito tempo procuramos realizar.

3. CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DOS GOVERNOS DE
CIRCUNSCRIÇÃO

desde 15 de maio até 15 de julho de 2016

Como  já  anunciado,  para  responder  à  decisão  do  XII  Capítulo  Geral,  que  no
número  102 das  Atas  afirma:  “Com a  finalidade de  implementar  no Instituto  a
reflexão e as orientações contidas nos Documentos Capitulares, indica-se a eleição
do Superior e das Direções de circunscrição de maneira que não coincidam com o
Capítulo Geral”, se procederá à renovação das Direções das Circunscrições. A data
estabelecida pela Direção Geral é no período que vai desde 15 de maio até 15 de
julho de 2016. Convido todos a preparar-se bem para este acontecimento importante
de família no discernimento, na oração e na visão de futuro. Enviaremos em breve a
convocação  oficial  das  Eleições  com  as  Normas  explicativas  e  uma  mensagem
fraterna de animação e reflexão sobre o dever e a responsabilidade das Direções de
Circunscrição na animação e na gestão das pessoas e da qualidade da nossa missão.
Obrigados, unidos e missionários!

4. SOBRE AS NOVAS ORGANIZAÇÕES E 
ENTIDADE JURÍDICA DOS GRUPOS

A  Direção  Geral  tendo  em  consideração  a  pertença  jurídica  de  alguns
missionários  e  de  diferentes  países  que,  estão  debaixo  da  sua  jurisdição,  e  do
caminho  continental  empreendido  pelo  Instituto,  decidiu  a  criação  de  algumas
novas  Circunscrições,  de  modificar  outras  para  favorecer  assim  o  caminho
Continental iniciado pelo Instituto e ir ao encontro da definição de pertença jurídica
de alguns missionários que sentem a necessidade de as definir.

Em síntese, as motivações principais desta intervenção jurídica são:
 Para responsabilizar cada grupo pela própria vida e missão; 
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 Para garantir um laço mais estreito e mais direto com o Continente do
qual faz parte; 

 Para favorecer uma certa descentralização da Direção Geral. 
Juridicamente a Direção Geral tomou estas decisões:
 Criação  da  Região  Ásia  (RAS)  que  abarca  as  comunidades  da:  Coreia,

Mongólia, Taiwan.
 Constituição da Delegação Espanha (DE).
 Criação da Delegação do Canadá, México, Estados Unidos (DCMS).
 Reconstituição da Região do Congo (RDC).
 Agregação da comunidade da Polónia à Região Itália.
 Agregação da comunidade de Angola à Região de Moçambique. 

Estas novas entidades jurídicas são obrigadas a pôr em prática alguns critérios
indispensáveis para respeitar o caminho, a presença e a história dos vários grupos.

Indicamos alguns critérios que surgiram da partilha  e  dos encontros entre  nós
missionários e que ainda podem ser completados com outras propostas.

1. Que se respeite a especificidade da missão do grupo e da continuidade do
pessoal presente pertencente ao Grupo.

2. Que o específico da missão de um determinado país,  faça parte do projeto
missionário da Circunscrição de pertença.

3. Para cada mudança importante é necessário um diálogo e um discernimento
prévio com a Direção Geral.

4. Para os pequenos grupos, também é importante que um membro do Conselho
da  Circunscrição  seja  ponto  de  referência  e  de  ligação  entre  o  grupo  e  a
Circunscrição  de  pertença,  para  além  do  Superior  de  Circunscrição
obviamente.

5. Sobre as eleições para a constituição da nova Entidade Jurídica, é necessário
fazer  referência  ao  número  136  das  Constituições,  segundo  ponto.
(Constituições n. 136.2)

5. ATAS DA DIREÇÃO GERAL

A – Admissão ao Sacerdócio
Admitido pela Direção Geral:

Bingidimi Sala Diac Olivier
B – Confiados aos Conselhos Continentais
1 – Confiado ao Conselho Continental América:

Ssimbwa P. Laurence da Colômbia (seminário)
Quando a destinação for estabelecida será confirmada pela Direção Geral

2 – Confiados ao Conselho Continental África:
Omollo P. Joseph da Região Itália, (Bravetta)
Walisimbi P. Joseph Caesar da Região Itália, (Bravetta)
Simbeye P. Mapinduzi Mwasatila da Região Itália (Bravetta)
Quando as destinações forem estabelecidas serão confirmadas pela Direção
Geral

C - Destinações
Destinação Professo Temporário

6



Estudante Residência Destinação

Lukwanda Mbo Irmão Jean-Jacques Quénia (Seminário) Congo-Kinshasa

Primeira Destinação dos Diáconos admitidos ao Sacerdócio

Diácono Residência Destinação

Bingidimi Sala Diac Olivier Congo-Isiro (para estudos) Congo-Isiro

Outras Destinações

MISSIONÁRIO Residência Destinação

Katula Makiong Irmão Benoît Congo-Isiro Congo-Kinshasa

Balu Futi Walipangi P. Clément Congo-Isiro Congo-Kinshasa

Morneau P. Claude Moçambique Brasil

Prinelli P. Felice Colômbia Itália

Lorunguya P. Daniel Quénia Itália

Viotto P. Francesco Quénia Direção Geral, Roma

Lacchin P. Mario Itália Quénia

Hager P. Van Allen Direção Geral (USA) Colômbia

Paulino P. Joseph Madeje Colômbia (Seminário) Tanzânia

Ferreira da Costa P. Simão Pedro Itália Portugal

D – Suspensões de destinação
A –  Irmão  Nelson  Murillo.  O  Conselho  Geral  suspende  a  destinação  (Prot

212/2015) de Murillo Sepúlveda Irmão Nelson da Região Colômbia à Região do
Quénia. O confrade permanece na Colômbia.

B – P. Cyrille Muzesu Mambu.  O Conselho Geral suspende a destinação  (Prot
306/2014) de Muzesu Mambu P. Cyrille do Grupo Congo-Kinshasa (Seminário) à
Delegação  da  Costa  do  Marfim.  O  confrade  permanece  no  Grupo  Congo-
Kinshasa.

C – P. Johannes Michael Haro.  O Conselho Geral suspende a destinação  (Prot
174/2014) de Haro P.  Johannes Michael  da Região Etiópia  à Região Itália.  O
confrade permanece na Etiópia.

E – Doutorado em História Latino-americana
Oluoch Awiti P. Maurice Seith que está a preparar o seu doutoramento no Equador
na ausência de uma comunidade IMC continua a pertencer à Região da Colômbia
tendo sido acolhido pelo Bispo de Riobamba numa das suas paróquias. 

F – Nova Comunidade IMC de Porta Pia, Roma
O Superior Geral com a aprovação do Conselho decide criar uma nova comunidade
IMC em Via Nomentana, 8, 00161, Roma.
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G – Novas Entidades Jurídicas IMC
O Superior Geral com voto colegial do seu Conselho na reunião de 21 de março de
2016,  toma  as  seguintes  decisões  sobre  algumas  Circunscrições  e  Grupos
pertencentes ao Instituto:

A – Cria-se a  Região da Ásia (RAS) à qual pertencem os missionários que
trabalham na Coreia do Sul, Mongólia e Taiwan.

B – A Região da Espanha torna-se Delegação Espanha (DE)
C – Cria-se a Delegação do Canadá-México-Estados Unidos (DCMS) à qual

pertencem os missionários que trabalham nos três países mencionados.
D – A Polónia agrega-se à Região Itália.
E – A Angola agrega-se à Região Moçambique.
F – Se restabelece a Região do Congo (RDC) à qual pertencem os missionários
que trabalham nos grupos Congo-Kinshasa e Congo-Isiro.

Às  novas  Circunscrições  será  indicado  qual  o  modo  de  eleição  do  Superior  de
circunscrição e qual o número de membros do Conselho de Circunscrição.
Todas estas decisões têm efeito jurídico a partir do dia 01 de maio de 2016.

H – Convocação das Eleições ou nomeações dos Governos de Circunscrição
Como  foi  decidido  há  dois  anos  (Protocolo  054/2014)  todos  os  governos  de
circunscrição caducam um ano antes do Capítulo Geral. Em linha com esta escolha o
Superior Geral com a aprovação do seu Conselho na reunião de 22 de março de 2016
decide:

 Convocar agora as eleições ou nomeações dos governos da circunscrição.
 Estabelecer que para o 1° de maio cheguem a Roma as listas dos membros

de cada circunscrição para controlar e confirmar.
 Estabelecer que as votações sejam feitas entre 15 de maio e 15 de julho de

2016.
I – Exclaustrações

1. Campos P. Mário Fernando Martins Baptista.
Com indulto de 05 de fevereiro de 2016 a Santa Sé concede a P. Mário F. M. Baptista

Campos a exclaustração permanente em vista de uma encardinação definitiva no
Patriarcado de Lisboa, Portugal.

2. Kaggwa P. Gerald Ssuna.
Com indulto de 03 de março de 2016 a Santa Sé concedeu a P. Gerald Ssuna Kaggwa

a exclaustração permanente em vista de uma encardinação definitiva na Diocese
de Richmond, Virgínia, USA.

J – Demissão 
Markos, P. Abraham

Com  data  de  21  de  dezembro  de  2015  a  Santa  Sé  confirmou  o  Decreto  de
Demissão de P. Abraham Markos do Instituto a norma dos códigos 696-700.

8



6. CALENDÁRIO DA DIREÇÃO GERAL

Padre Stefano Camerlengo
07/04 – 25/04: visita à Região da Amazónia
25/04 –17 /05: visita à Região do Brasil
20/05 – 03/06: visita à Região Argentina

Padre Pendawazima Dietrich 
30 de março - 25 de abril: visita a Moçambique
25 de abril -10 maio: visita ao Quénia
23 - 26 de maio: visita Portugal
28 - 30 de maio: Turim

Padre Ugo Pozzoli
31 de março - 5 de abril: Turim 
9 - 16 de abril: visita a Polónia 
4 - 10 de maio: visita a Espanha 
16 - 31 de maio: visita a Coreia

Padre Salvador Medina
Abril: visita o Brasil
Maio: visita a Colômbia

Padre Marco Marini
18 de abril - 5 de maio: visita e Conselho Continental Quénia
28 de junho - 10 de julho: visita Madagáscar, diocese de Ambanja.

CONCLUSÃO
É-nos pedido de agir bem! As obras de misericórdia corporais e espirituais ajudar-

nos-ão neste tempo a fazer florescer a nossa vida num dom de amor que tem em
Jesus e na sua Páscoa de morte e ressurreição a nascente e o modelo incomparável de
referência. 

Por isso, neste tempo, fixamos intensamente o olhar do coração sobre a Páscoa! 
Ao preparar este tempo assim importante para o Instituto quisemos valorizar as

várias iniciativas propostas, acreditando que não é multiplicando as iniciativas que
um tempo  se  torna  ‘forte’ mas vivendo  de  modo  ‘forte’  a  vida  de  cada  dia e
sobretudo renovando a nossa fé no Deus misericordioso e grande no amor. 
Votos de uma Feliz e Santa Páscoa!

A todos e a cada um de vós coragem e avanti in Domino!

Padre Stefano Camerlengo, imc
Superior Geral
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