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«Viața consacrată Cavanis.
În slujba tinerilor, într-o Biserică în ieşire
și într-o lume care se schimbă »

24 Preoții Capitulari Cavanis e 7 Laici Invitați

Actul final

« Mai presus de toate, există caritatea, care este legătura perfecțiunii.
Iar pacea lui Hristos domnește în inimile tale,
pentru că ai fost chemat la ea într-un singur trup.
Și fiți recunoscători »
(Scrisoarea către Coloseni 3, 14 – 15)

XXXV CAPITULO GERAL

Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo,

a Congregação das Escolas de Caridade – Instituto Cavanis viveu um
momento intenso de sua história com a realização do XXXV Capítulo
Geral na cidade de Morlupo, próximo a Roma, entre os dias 16 de julho
e 1 de agosto de 2019. O tema escolhido foi: «A vida consagrada Cavanis. A serviço dos jovens numa Igreja em saída num mundo em mudança». Tenho a satisfação de apresentar à todos vocês o documento
final que será referência de ação para os próximos seis anos.

Segundo as Constituições Cavanis um «Capítulo geral, além de ser
um importante acontecimento jurídico-administrativo, é um evento salvífico, um acontecimento eclesial e um encontro familiar entre “discípulos que se reúnem em nome de Jesus Cristo”, guiados pela Palavra
e pelo Espírito Santo, para prestarem um serviço sempre renovado aos
irmãos» (Const. 116). Concretamente se celebra um Capítulo ordinário
para: «1) Tutelar o patrimônio da Congregação, isto é, sua natureza, finalidade, espírito e índole, bem como as sãs tradições; 2) Examinar a
situação geral da Congregação; 3) Eleger o Prepósito geral e seus conselheiros; 4) Promover o crescimento e a renovação da vida consagrada
com uma programação apropriada nos setores: religioso, ministerial,
formativo e administrativo; 5) Para uma eventual atualização legislativa
e estrutural do Instituto» (Const. 117). Também alguns leigos vindos
das diferentes partes territoriais puderam dar sua contribuição.

Quis apresentar os dois números das nossas Constituições que tratam
do Capítulo Geral para lembrar a importância deste encontro que a Providência Divina nos concedeu de viver. Os desafios que o mundo da
educação nos apresenta são enormes. Uma Assembleia Geral não tem a
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pretensão de apresentar respostas a todas as questões que são complexas
e variadas. A metodologia de trabalho adotada foi de discernir a questão
fundamental. Uma boa pergunta já traz consigo uma parte da resposta.
Lendo as propostas aprovadas pelos capitulares podemos ver que a prioridade é sempre a missão que herdamos dos nossos Veneráveis Fundadores: «A Congregação das Escolas de Caridade, em face das carências
e das dificuldades da educação e dos perigos que a juventude encontra
em seu crescimento, foi instituída principalmente para exercer junto aos
jovens, os deveres não tanto de mestre quanto de pai, colaborando com
a ação educativa da família, por meio da escola ou de outras iniciativas
compatíveis com o projeto dos Fundadores» (Const. 2).

O Instituto Cavanis existe para colaborar com as famílias na educação
dos seus filhos. Ter clareza de onde viemos e para que existimos é essencial à fidelidade do carisma-serviço que nos foi confiado pelo Espírito Santo e reconhecido pela Igreja.

Da nossa história secular e do discernimento dos sinais dos tempos
sou cada vez mais convicto de que:

1) Uma árvore sem raízes e um riacho cortado de sua fonte não podem
se manter. A atualização do carisma Cavanis exige voltar às origens
para repartir do essencial. Temos um exemplo maravilhoso que é a
vida do nosso Venerável confrade padre Basílio Martinelli. A Igreja
reconheceu seu heroísmo na vivência das virtudes cristãs. Qual é seu
segredo? Viver o ordinário de forma extraordinária. Repartir da força
do carisma é repartir do Cristo, o mesmo ontem, hoje e por toda a
eternidade (Hb 13,8).
2) A nossa força é a Caridade que gera a comunhão. O Venerável padre
Antônio Cavanis dizia ao final de sua vida: «Se vocês forem unidos,
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apesar de serem poucos, serão como uma falange macedônia. Nada
vos poderá resistir». Tal falange era um grupo de soldados de elite
que devido a sua coesão, mesmo sendo pequeno, conseguia grandes
vitórias. Esta coesão para nós Cavanis deveria se traduzir em fraternidade, diálogo, perdão e criatividade.

3) As dificuldades e cruzes de cada dia são sinais de que a obra vem de
Deus. Nossos Veneráveis padres se inquietavam quando tudo andava
bem e a situação era muito cômoda. O mundo não incomoda os seus.
O que vem de Deus encontra muita oposição. É necessário um olhar
de fé, saber enxergar além das aparências. Tudo o que nos é necessário nós já possuímos: a Palavra de Deus, a Eucaristia, a assistência
do Espírito Santo, a presença Materna de nossa querida Mãe Maria,
a intercessão dos santos… Deus não faz milagres desnecessários.
Com são José Calazans, nosso santo patrono, repetimos: «Sede constantes e vereis o auxílio de Deus sobre vós». Evitemos morrer de
sede com os pés dentro d’água.

4) Nosso carisma-vocação nos pede de sermos Pais. A condição para
ser pai de verdade é aprender a ser filho. Tenhamos sempre presente
o que foi dito: «Se vocês não se tornarem como estas crianças vocês
não entrarão no Reino dos Céus» (Mt 18,3). A nossa vocação exige
esta mão dupla de sermos Filho-Pai. Toda paternidade vem de Deus
e o verdadeiro filho é aquele que possui os sentimentos do Filho Jesus
(Fil 2,5).
5) Teremos o Instituto que construirmos. Às vezes nos vem a tentação
de exigir que as nossas comunidades, paróquias e famílias sejam perfeitas sem nos comprometer. A responsabilidade é de cada um. Não
existe uma formula pronta para todos os problemas. A solução deve
ser buscada e construída por todos. Coloquemos à disposição do bem
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comum a riqueza que recebemos de Deus. Carregamos um grande
tesouro conosco. Seremos realizados na nossa vocação à medida que
formos capazes de servir.

Que a Mãe e Rainha das Escolas de Caridade, nosso Santo patrono
São José de Calazans, nossos Veneráveis Fundadores padre Antonio e
padre Marcos Cavanis e o Venerável padre Basílio Martinelli intercedam
por nós para que possamos ser dóceis às inspirações divinas e fiéis ao
carisma-missão de acolher, educar, proteger e formar crianças, adolescentes e jovens com particular disponibilidade para com os mais pobres.
SOLA IN DEO SORS!

Kinshasa, 25 de agosto 2019

P. MANOEL R. P. ROSA CSCh – PREPOSITO G.

Curia Generalizia Istituto Cavanis Via Casilina, 600 00177 Roma Tel e fax (06) 2427309 manoelrosa@yahoo.com.br
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Mesaj către Papa Francisc
Sfinte Părinte Papa Francisc, Preoții Capitulari ai Congregației Școlilor de Caritate – Institutul Cavanis, reuniți pentru al 35-lea Capitlul general, în comuniune cu confrații întregii Congregații mulțumesc lui
Dumnezeu Tată bun, pentru prezența Sa și acțiunea Sa pastorală în viața
Bisericii și a lumii și “... fideli tradiției Institutului, persoanele consacrate profesează sincera ascultare către papa și pentru el se roagă în
fiecare zi; acceptă cu promptitudine dispozițiile Sfântului Scaun...”
(Cost. 36).

Tema care ne-a angajat în zilele Adunării Capitulare: «Viața consacrată Cavanis. În slujba tinerilor, într-o Biserică în ieşire și într-o
lume care se schimbă», ne-a pus în armonie cu recentul Sinod al Episcopilor asupra Tinerilor și cu Exortația Apostolică Christus vivit. P. Antonio și P. Marco Cavanis, Venerabili Fondatori ai Congregației, ne-au
lăsat ca moștenire prețioasă viața lor dedicată în totalitate Tinerilor pe
care îi chemau cu afecțiune paternă “dragi fii” pentru “a fi pentru ei cu
adevărat părinți mai mult decât maeștri”.

Încurajați de cuvântul și exemplul Sființei Voastre, Sfinte Părinte,
acum reînnoinim angajamentul misionar de a merge cu tinerii făcândui protagoniști ai alegerilor lor. Credincioși lui Isus Cristos și tinerilor,
privilegiind esențialul Vieții Consacrate, trăind sărăcia cu bucurie, eliberându-ne de mondenitate pentru a fi profeția Împărăției, mergem înaintea “atâtor fii săraci rătăciți” în periferiile existențiale, și cu tineri vom
avea grijă de planeta noastră mamă, conform indicațiilor din Laudato si
și al viitorului Sinod asupra Amazoniei.
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Sfinte Părinte, vă mulțumim din inimă pentru mesajul pe care ni l-ați
trimis la începutul Capitulului nostru general și ne disociem total de
aceia care critică persoana Dumneavoastră și truda Dumneavoastră. În
profundă comuniune cu Dumneavoastră și cu toată Biserica care mărturisește Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos, primim cu bucurie și
încurajare rugăciunea Dumneavoastră, Binecuvântarea Dumneavoastră
Apostolică și cuvintele Dumneavoastră: “Întreaga Congregație însuflețită de hotărâri autentitice de sfințenie și credință pentru idealuri
vieții consacrate, să poată răspundă reînnoită vigoare așteptărilor
umane și spirituale ale generațiilor tinere urmând calea trasată de Venerabilii Fondatori P. Antonio și P. Marco Cavanis.”
Cuvintele Dumneavoastră, Sfinte Părinte, ne stimulează să repornim
de la Cristos și de la Venerabilii Fondatori, de la frația lor, dar cu “o singură inimă” și de la necondiționata lor încredere în Providență. Nutrim
speranța de a-i vedea prezentați curând ca exemple de sființenie pentru
toată Biserica, în mod particular pentru toți aceia care dedică viața lor
educației tineretului mai sărac.
Cu sentimente de profund devotament și afecțiune, vă asigurăm de
rugăciunea noastră și cerem binecuvântarea Dumneavoastră pentru noi
toți, pentru noul nostru Superior general și Consiliul său.
Morlupo, 1 August 2019
Preoții Capitulari Cavanis
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Mesaj către Confrați și Laici
Dragi Confrați și Laici,

Vrem să împărtășim cu voi bucuria noastră de a fi participat la al 35lea Capitlul General al Congregației. Fiecare din voi s-a făcut prezent
în toate momentele acestui Capitlu, în rugăciunile comunitare și personale, în căutarea voinței Lui Dumnezeu și în procesul de discernământ.
Am fost reuniți de la 16 iulie până la 1 august la Morlupo (Roma). Tema
capitlului: «Viața consacrată Cavanis. În slujba tinerilor, într-o Biserică
în ieșire și într-o lume care se schimbă», este prin ea însăși un proiect
care arată calea Congregației pentru următorii șase ani. Plecând de Viața
noastră consacrată am conștientizat vocația și misiunea din noi, familia
Cavanis, Biserică în ieșire.

Ne-am întrebat care este locul nostru și ce anume tinerii speră de la
noi în această lume care se schimbă constat și îi lasă dezorientați și fără
perspective. Ne-a ajutat documentul final al Sinodului asupra Tinerilor
și Exortația Apostolică “Christus vivit”.

Am parcurs aceste zile într-un climat de adevărată familie, o familie
care se roagă, trăiește și împărtășește experiențele sale pentru binele tuturor, mai ales al tinerilor. Papa Francisc ne invită a fi “profeți atenți,
martori credibili și eficienți promotori ai speranței”, dar înainte de o transmite trebuie să o simțim și să o trăim înăuntrul nostru.

Ne-am pus în ascultarea Duhului Sfânt care prin Domnul ne spune
“Nu vă fie teamă”, înfruntați cu curaj provocările misiunii care v-a fost
încredințată. Nu este atât de important să vă preocupați de obstacole, cât
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să aveți încredere în Domnul și în privirea lor de iubire pentru tineri.
Dincolo de proiectele și propunerile acestui Capitlu, piste pentru drumul
nostru, Persoane Consacrate și Laici în următorii 6 ani aceste zile sfinte
ne-au învățat să facem munca noastră și să v-o transmitem în spirit de
comuniune, acest cuvânt: repornim cu entuziasm și cu încredere!
Maria, Mama Școlilor de Caritate, și Venerabilii noștri Fondatori, P. Antonio și P. Marco Cavanis, vor fi ghizii noștri.

Noi, cu ajutorul Duhului Sfânt, am ales noul Superior General și Consiliul său, semn al voinței Sale și certitudinea unității Congregației: vrem
să mergem împreună pentru a fi cu “Draga Mama Maria”, Cavanis al
Școlilor de Caritate.
Bucuria noastră să fie bucuria voastră!

Morlupo (Roma), 1 august 2019
Preoții Capitulari Cavanis
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Mesaj ai Capitularilor către Tinerii Congregației:

Italia – Brazilia – Ecuador – Columbia – Bolivia – Filipine
România – Congo RDC – Mozambic – Timor Est
Dragi tineri!

Noi, Preoții Capitulari, reuniți la Morlupo (RM), de la 16 iulie la 1
august 2019, pentru al 35-lea Capitlu General al Congregației noastre
am reflectat asupra «Viața consacrată Cavanis. În slujba tinerilor, într-o
Biserică în ieșire și într-o lume care se schimbă».

Cu acest Mesaj, vrem, înainte de toate, să vă salutăm cu bucurie credință și speranță pentru că voi ne ajutați să ne amintim sarcina noastră
de “a fi mai mult părinți decât maeștri” și să vă spunem cât suntem de
fericiți de a merge împreună în această misiune contagioasă, începută
de Venerabilii frați Antinio și Marco Cavanis. Apoi să vă comunicăm în
sinteză nenumăratele reflecții ce le-am avut în cursul acestor zile.

Aceste sesiuni de reflecții și de condiviziune ne-au ajutat să considerăm că asemenea unor adevărați Părinți ai tineretului, într-o societate
în schimbare, trebuie să fim mult mai creativi și cutezători, să ieșim din
zonele noastre de confort, de siguranță și să găsim noi modalități de a
transmite Carisma vouă tinerilor. Vrem să continuăm să împărtășim
prețioasa rațiune a Vocației și Misiunii Cavanis, acolo unde suntem prezenți. În toate discuțiile pe care le-am avut au fost multe apeluri care au
venit din reflecțiile participanților și de la Duhul Sfânt, împingându-ne
să punem împreună un plan informativ pentru voi tinerii stându-vă mai
aproape și mult mai atenți. Această atenție al planului de formare pentru
tineri a fost și subliniată de reprezentanții tinerilor la Capitlu General.
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Reținem să fie angajamentul nostru de Adevărați Părinți ai Tineretului,
acela de a merge umăr la umăr cu voi tinerii. Sigur, credem că tineretul
are nevoie de un Cavanis pentru al însoți și a-l asculta, așa cum și Fondatorii noștrii făceau și cum Isus Cristos însuși făcu, pe drumul către
Emmaus.

În aceste zile am împărtășit și unele reflecții al ultimului Sinod al
Episcopilor, acela asupra Tinerilor cu tema: Tinerii, credința și discernământul vocațional și, deci, vrem să vă încurajăm să fiți cutezători,
să vă deschideți Harului Lui Dumnezeu, unde imposibilul devine realitate, fără frică de a răspunde chemărilor continue pe care Dumnezeu le
îndreaptă inimilor vostre.

Suntem cu siguranța într-o realitate foarte diversă de aceea a
Părinților noștri. Lumea este în atât de rapidă evoluție. Voi, tinerii nu
puteți rămâne indiferenți la această situație.
Papa Francisc a spus că Tineretul este fereastra prin care viitorul intră
în lume. Da, sunteți viitorul, dar și prezentul. Aveți o mare responsabilitate în fața zilei de azi a Istoriei.
Încredințăm pe fiecare din voi Sfintei Fecioare Maria, Mama a Școlilor de Caritate.

Mulțumim pentru a fi la inima Carismei noastre și pentru a ne aminti,
în fiecare zi, că suntem “Cavanis în slujba tinerilor”.
Morlupo (Roma), 1 august 2019

Preoții Capitulari Cavanis
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Rev.ma Madre Lourdes Colombo

Superioara Generală a Societății Pioase
a Sfântului Nume a lui Isus
Surori Cavanis
“Iubirea lui Cristos este cea care ne impulsionează” (2 Cor 5,14)
“Constantes estote et videbitis auxilium Dei super vos!”
(Sf. Iosif de Calasanz – Venerabilii Frați Cavanis)

De la 16 iulie până la 1 august 2019 am celebrat al 35-lea Capitlu
General al Congregației Școlilor de Caritate, la marginea Romei, Morlupo. Am experimentat un kairos, un timp privilegiat de Dumnezeu în
viața Familiei noastre Religioase.

Pentru aceasta am început cu un moment de Reculegere. Un timp de
tăcere pentru a transpune propriul nostru zgomot. “Marele zgomot nu
este în oraș, cum spune poetul Jose Tolentino, ci acela ce noi transpunem. Este rezonanța confuză ce lucrurile lasă înăuntrul nostru. Tăcerea
este firul secret ce conduce toate căutările cu sens. Instrumentul tăcerii
este rugăciunea. Rugăciunea este ceva constant în viața lui Isus. El este
o rugăciune.
Tăcerea este un loc de comunicare. Ascultăm Cuvântul, ca și cum ar
fi prima dată…”. El este Neașteptatul!
Confruntarea cu tăcerea necesită o conversie. Euharistia este excelarea acestei imense tăceri, ce o celebrăm în fiecare zi într-o limbă diferită,
expresie a culturalității unde trăim și muncim în misiune.
Capitlul este un timp de discernamânt. Este un timp de antrenare a
sinodalității. Timp de recenzie, recunoscători prezenței Domnului în
munca și misiunea fiecărui membru al acestei Familii Cavanis, Persoane
Consacrate și Laici.
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Timp de a privi / a asculta cu o inimă umilă și plină de speranță
lumea, țara de misiune. Cea mai promițătoare aduce cu sine cea mai
mare fragilitate. Unica resursă accesibilă transmiterii credinței este fragilitatea mărturiei. Atât de riscant. Atât de detașat. Atât de confuz.
Capitlul este un timp de investire. Într-o perioadă de criză, să investim
în tineri, în familie, în comuniunea aceeași vocații împărtășită în misiune, în îndrăzneala fraților Antonio și Marco Cavanis ce ne impulsionează să mergem mai departe. Dumnezeu are nevoie de măinile mele
pentru a fi Providența.
Este important să continuăm, pentru că Dumnezeu este Cuvântul care
nu încetează să spună, atăt de genial și creativ, ca în mesajul dumneavoastră pe care l-am primit cu recunoștință și bucurie: “Să nu ne pierdem
speranța! Fondatorii și fondatoarele noastre, lumea actuală ne cer să
favorizăm în alegerile noastre spiritul de Credință și de Speranță.”
“Dă-ne, Doamne, curajul noilor începuturi. Ferește-ne de repetiții, de
judecata mecanică ce banalizează istoria, pentru nenorocirea oricărei
surprize și speranțe.
Fă-ne încrezători ca cei care îndrăznesc să privească totul, și pe ei
înșiși, cu farmecul și disponibilitatea începutului.”
Mergem împreună, îmbrățișăm împreună cauza tineretului, Domnul
ne precede!
Morlupo (Roma), 1 august 2019
Preoții Capitulari Cavanis
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Mesaj către
Fraternitatea Isus Bunul Păstor
Dragi Surori,

În aceste zile, de la 16 iulie la 1 august 2019, Preoții Capitulari ai
Congregației Școlilor de Caritate, s-au reunit pentru al 35-lea Capitlu
General la Morlupo, Roma, Italia.

Tema acestui al 35-lea Capitlu General a fost “Viața consacrată Cavanis. În slujba tinerilor, într-o Biserică în ieșire și într-o lume care se
schimbă”. (The Cavanis Consecrated life at the service to the young people in a church that is reaching out in a changing world).
Această adunare a fost un moment de comuniune a Bisericii și a interiorului acesteia.

A fost un timp de rugăciune și de reflecție, un timp pentru a împărtăși
bucurii, dificultăți și provocări în trăirea Vieții noastre consacrate, urmându-l pe Cristos pe urmele Venerabililor noștri Fondatori P. Marco și
P. Antonio Cavanis. A fost și un timp de fraternitate ca frați Cavanis.

Suntem reînnoiți încă o dată și entuziaști în trăirea consacrării noastre
la Isus în Biserică, în slujba tineretului.

În acest eveniment al Congregației ne amintim și de voi care
împărtășiți inspirația și Carisma venerabililor noștri Fondatori.
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Cu recunoștință, din inimă vă mulțumim pentru că ați oferit viața voastră iubirii tinerilor și copiilor.

Ne rugăm pentru ca Duhul Sfânt să continue să îmbogățească inimile
voastre cu Credință, Speranță și Iubirea lui Cristos, în stare a fi mereu
instrumentul lui Cristos pentru Biserica în nevoie.

Ne rugăm pentru ca să puteți a crește nu doar numeric, dar și în spirit,
trăind Carisma pe care Venerabilii Fondatori ne-au transmis-o.
Sola in Deo sors.

Morlupo, 1 august 2019
Preoții Capitlulari Cavanis
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ACTUL FINAL XXXV-LEA CAPITULUL GENERAL
VITA CONSACRATA CAVANIS

VITA CAVANIS
«Unul singur este Învățătorul vostru și voi toți sunteți frați», spune Domnul (Mt 23,8).
«Îi trimise doi câte doi» (Lc 10,1).

Suntem toți frați, toți Cavanis.

«Fratele meu drag și cu mine suntem acvila imperială, ce are două capete, dar inima este una singură» (expresie tipică Părintelui Marco Cavanis).
«Important este să nu mergem singuri, să contăm mereu pe frați» (Evangelii Gaudium 33).

1. Documentul Viața Consacrată și tendința actuală chiar și a clerului
diecezan de a trăi în comunitate ne stimulează să valorizăm forma
comunitară a Vieții religioase de a trăi în comunitate. Comunitățile
noastre trăiesc împreună casa, rugăciunea, dialogul sincer și loial, respectul, munca în comun și ajutorul reciproc.

2. Viața Consacrată Cavanis este definită de modul nostru de a fi, de
identitatea primită de la venerabilii noștri Fondatori; mereu deschisă,
disponibilă pentru confrații și Laicii care colaborează în misiunea noastră.
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3. “Capitlul, în ascultarea Duhului Sfânt, să prezinte propuneri concrete
pentru ca să se învioreze prima misiune a comunităților noastre: comuniune sinceră și loială între religioși pentru a depăși naționalismele prea accentuate în comportamentele de generalizare în limbaj
(toți italienii, toți brazilienii, toți congolezii, etc. sunt așa). Dacă ar
trebui să continue să prevaleze naționalismele care crează rivalitate
și nu identitate și unitate, atunci înseamnă că avem nevoie de o nouă
evangelizare, deoarece: “nu este iudeu, nici grec......, deoarece voi
toți sunteți unul în Isus Cristos”(Gal 3,28)” .

4. Consacrarea prin cele trei voturi este o decizie liberă, trăită cu libertatea fiilor lui Dumnezeu, serios, cu coerență și constanță.

5. În mod particular, Sărăcia religioasă, după exemplul Fondatorilor și
tradiția Congregației. Munca cu săracii și vizitele frecvente la aceștia
ne permite să fim autentici în renunțările voluntare și într-o viață austeră și realmente săracă.
PROPUNERI

1. Trăirea coerentă a comuniunii în comunitate, și nu acceptarea situațiilor stabile în care un religios ar trebui să trăiască singur.

2. Valorizarea întâmpinării, a respectului, a stimei pentru ceilalți,
cu efortul personal, într-o lume unde prevalează segregarea, frica față
de celălalt, ura rasială, construcția de ziduri (conform Cost.10 și relative Norme).

1

Dalla relazione del Padre Preposito emerito.
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3. Trăirea sărăciei ca o formă de comuniune fraternă, de condiviziune
a bunurilor și de economie solidară cu săracii. “Sărăcia vine trăită și
vine trăită cu bucurie” (Papa Francisc, Forța Vocației – conversație
cu Fernando Prado, Bologna EDB 2018, p.94).

PASTORAȚIA VOCAȚIONALĂ

6. Într-o familie atenția principală sunt copiii, în Congregația noastră
Vocațiile. Ele sunt viitorul nostru. Cel mai bun serviciu pe care-l
facem tinerilor este să-i ajutăm să descopere drumul lor.
PROPUNERI

1. Elaborarea unui proiect de Pastorație a Vocațiilor, instituind în
toate realitățile noastre și comunitățile Cavanis (Case, Opere, Parohii,
Seminarii) un Grup de Animației Vocațională, cu un Părinte responsabil, Laici colaboratori și tineri.

Acest proiect să fie realizat cu strategie, resurse umane (Religioși destinați pentru aceasta) și resurse economice; să fie fondat pe criteriul
continuității, dând deci adevărată prioritate acestei teme, cu metoda
unei “activități conjugate” de Religioși și Laici, și cu o programare
gândită, împărtășită, și apoi verificată.

2. Crearea diferitelor activități de informare, formare și animare,
pentru a ajuta tinerii să descopere Carisma noastră (Congregație).
Mijloacele de comunicare socială să fie folosite și pentru Pastorația
vocațională.
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FORMARE INIȚIALĂ

7. Formarea este un proces vital, dinamic și organic, ce are în Ratio Institutionis Cavanis (RIC) programarea sa bine definită.

8. Repornirea de la Cristos, de la Fondatori, de la o adevărată viață fraternă: primul model de formare este Cristos; de cealaltă parte primul
responsabil al propriei formări este Candidatul însuși. Să fie între
amândoi dialog, încredere și alianță.
PROPUNERI

1. Convocarea, o dată la trei ani, o reuniune a Formatorilor Congregației (sau măcar a reprezentanților Părților teritoriale), în timpul
căreia să se verifice parcursurile, persoanele, problemele și rezultatele.

2. A face astfel încât Formatorii să fie dăruiți fundamental formării.

3. Elaborarea, în prima jumătate a guvernării, o actualizare a RIC,
prin intermediul unei ample consultări și prin contribuția tuturor religioșilor, ținând cont de indicațiile conținute în Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis (8.12.2016).
UCENICIA (perioadă de formare sau practica – Tirocinio)

9. Ucenicia în parcursul de formare să devină mereu mai mult timp propriu pentru o scufundare în experiența Carismei Cavanis.

22

PROPUNERI

1. Scopul acestui an să fie pregătirea imediată la Profesiunea perpetuă.

2. Un preot Cavanis să fie responsabil de această experiență, să fie
o programă pastorală pentru o activitate folositoare Carismei, obiective clare și evaluare din partea responsabililor, împreună cu Comunitatea în care Candidatul a trăit experiența.
3. Candidații, în timpul anului de ucenicie, să petreacă câteva luni
la Veneția sau la Possagno, pentru a studia izvoarele Cavanis, pentru
a elabora contribuții asupra Spiritualității și Carismei, care apoi să
vină traduse în diferitele limbi folosite în Congregație.

4. Modalitățile acestui an să fie exprimate bine în RIC și să fie valabile în toată Congregația.

FORMARE PERMANENTĂ

10. «Am a-ți reproșa de a fi abandonat prima ta iubire. Amintește-ți deci
de unde ai căzut, convertește-te și împlinește lucrările de început»
(Apoc 2, 4-5a).
11. Ne inspirăm din invitația lui Paul (1 Tim 4,14 și 2 Tim 1,6) să înviorăm darul lui Dumnezeu care este în noi prin impunerea mâinilor.

12. Formarea permanentă este legată de o a doua conversiune în viața
noastră religioasă Cavanis. Ea trebuie să dureze toată viața, trebuie
să îmbrățișeze toată istoria personală și să conducă la o certă docibilitas (a rămâne deschiși la studiu permanent).
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PROPUNERI

1. Asumarea Formării Permanente în Congregația noastră ca dimensiune structurală-instituțională.

2. Însoțirea tinerilor consacrați de-a-lungul primilor cinci ani de
Profesiune perpetuă.
3. Evaluarea, din partea Superiorilor, a posibilității timpilor sabatici.

4. A face astfel încât de-a-lungul anilor de Filosofie, Candidații să învețe Limbă italiană.

5. În Congregație să se pregătească Religioși experți în studii istorice,
arhivistice și documentare; pentru a produce alte studii asupra Fondatorilor și asupra Congregației, și să se preocupe de traducere și difuzare.

ÎN SLUJBA TINERILOR – ÎNTR-O BISERICĂ ÎN IEȘIRE

13. “Deci stimularea și apropierea mai mult a unei particulare duioșii
către tineri, la acel îndemn de la gustul care se dă lui Dumnezeu, ce
iubește cu afecțiune distinctă și de marele bine care se face la această” (P. Antonio Cavanis – Comentariu la Constituție 1838/1839[?]).
14. Fondatorii noștri ne-au lăsat o comoară de metodologie, Pedagogie,
Spiritualitate pentru a atrage tinerii, a intra în lumea lor, impregnându-ne astfel de “bunul lor miros”.

15. Locul teologic privilegiat sunt tinerii, ce au nevoie de un Cavanis
pentru a putea fi îndrumați, însoțiți, ascultați, iubiți (Cfr. Documentul
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final al XV-lea Sinod al Espiscopilor 2018 – Tinerii, credința și discernământul vocațional, 64).

16. Carisma Cavanis este prezentă, vie în toată Congregația noastră.
Există diferite moduri de a fi Cavanis. Conformând Viața noastră
Cavanis la Cristos, devenim purtători ai Iubirii Sale pentru tineri.
Educăm mai întâi prin propria noastră mărturie, bucuria noastră, fidelitatea noastră pentru Dumnezeu și pentru Carismă.
PROPUNERI

1. Pregătirea proiectelor de formare a tinerilor implicând tinerii însuși.

2. Valorificarea și îngrijirea materialor existente de pastorație a tinerilor2.

3. A da atenție sporită practicii de predicare a Exercițiilor Spirituale.
4. Ajutarea poporului lui Dumnezeu, în special a tinerilor, să ia decizii ecosustenabile în toate ambientele de trăire împreună, ascultând
Magisterul (Cfr. “Laudato si”, Sinodul asupra Amazoniei, etc.) și invitației Papei Francisc asupra educației la responsabilitate și la grija
“casei comune”.

5. Publicizarea, în realitățile noastre Cavanis, a Carismei, prin cateheze, imagini, web, social networks, implicând în acest proces de
cunoaștere și formare Laicii.
2

Materiale descărcabile de pe website-ul Congregației, îngrijind traducerea.
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6. La Procura delle Missioni Cavanis să continue a stimula o
răspândită mentalitate și sensibilitate misionară și să finanțeze
mici proiecte de realizat, după cererea Părților teritoriale. Printre altele să ofere indicații clare despre cum se prezintă un proiect misionar,
specificând modalitățile practice.
FORMAREA LAICILOR CAVANIS

17. Carisma Cavanis nu este proprietatea exclusivă a persoanelor consacrate. Suntem îngrijitorii ei. Și Laicii colaboratori sunt destinatari
și co-responsabili ai Carismei, Spiritualității și Misiunii Cavanis.

18. Așa cum pentru Religioși este predispus un parcurs specific de formare, tot așa pentru Laici trebuie să fie predispus un adecvat drum
de formare în Carisma și Spiritualitatea Cavanis.
PROPUNERI

1. Religioși Cavanis să recunoască validitatea și competența Laicilor
colaboratori și să îi ajute în dezvoltarea lor.

2. Să se studieze posibilitatea de inserare, în Oficiile generale ale
Curiei, a Laicilor formați (Cfr. Cost 138/a).

3. Să fie încurajate tentativele de formare a unui grup de Laici Cavanis. La nivel general să se stabilească un parcurs comun, cu subvenții, condiții de acceptare etape de parcurs, responsabilități.
Să se stabilească și un ritual și un semn pentru grupare.

4. Să se valorizeze primirea de diplome și certificate de merit la persoanele care s-au demonstrat eminente în colaborarea cu Institutul. Aceste persoane participă la patrimoniul spriritual, carismatic și de
comuniune cu Institutul nostru.
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GUVERN ȘI ADMINISTRAȚIE
(Autoritate ca slujire – Sărăcie ca mărturie – Governance)

19. «Erau stăruitori în ascultarea învățăturii apostolilor și în unirea fraternă, în împărțirea pâinii și în rugăciuni. Un sentiment de frică era
în toți și minuni și semne veneau prin opera apostolilor. Toți aceia
care deveniseră creștini stăteau împreună și țineau orice lucru în
comun; cine avea proprietăți și bunuri le vindea și făcea parte tuturor, conform nevoilor fiecăruia. În fiecare zi toți împreună frecventau
templul și frngeau pâinea acasă luând mesele cu bucurie și simplitate
a inimii, lăudându-l pe Dumnezeu și bucurându-se de simpatia întregului popor» (At 2, 42-46).

20. «În cea mai amplă viziune a vieții consacrate elaborată după Conciliu, s-a trecut de la centralitatea rolului autorității la centralitatea
dinamicii fraternității. De aceea, autoritatea nu poate decât să fie în
slujba comuniunii: un adevărat minister pentru a însoți frații și surorile către o fidelitate conștientă și responsabilă» (CIVCSVA, Pentru vin nou burdufuri noi, 41).
PROPUNERI

1. Oficiul Administrării Bunurilor să continue să promoveze o politică economică de solidaritate pentru toată Congregația.

2. Guvernul general, în înțelegerea de a face posibilă o Viață religioasă
Cavanis mai fecundă și comunitară conform tradiției Congregației,
să studieze, să reflecteze, să orienteze și să redimensioneze operele
și activitățile, gândind cu criteriul sustenabilității economice în fiecare parte a Congregației.
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3. Superiorul general cu Consiliul său, alături de Oficiul general Formare și Vocații, să studieze în primii trei ani de guvernare, restructurarea caselor de formare (Noviciat, Filozofie, Teologie) pentru
întreaga Congregație.

4. Guvernul general să programeze întâlniri de formare și actualizare
pentru religioșii puși în serviciu de guvern.
5. Oficiul Administrării Bunurilor, în primii trei ani, să prevadă actualizarea inventarului patrimonial al Congregației.

6. Guvernul general să facă investiții cu patrimoniul unei părți teritoriale într-o altă parte teritorială în care condițiile financiare sunt mai
puțin favorabile, pentru a diversifica investițiile si pentru a ajuta
Părțile teritoriale mai nevoiașe.

7. Superiorii diferitelor Părți teritoriale să organizeze forme sistematice de răspândire a sfințeniei Venerabililor Fondatori Pr. Antonio și Pr. Marco Cavanis și de rugăciune pentru canonizarea lor.

În fiecare Parte teritorială să fie un responsabil care să colaboreze cu
Postulatorul general, pentru a aduna mărturii ale eventualelor haruri
atribuite acestora.

DELEGARE
1. Superiorul General împreună cu Consiliul său să publice Actele celui
de-al XXXV-lea Capitlu General Ordinar 2019.
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Preoții Capitulari Cavanis:

1.

Rev.mo Pr. Manoel R. P. Rosa – Superiorul general

2.

Pr. Irani Luiz Tonet

4.

Pr. Paulo Oldair Welter

6.

Pr. Giuseppe Leonardi

8.

Pr. Luigi Bellin

3.
5.

7.

9.

Pr. Ciro Sicignano

Pr. Armando Bacalso Masayon

Pr. Giuseppe Viani

Pr. Piero Antonio Fietta

10. Pr. Giuseppe Moni

11. Pr. Caetano Angelo Sandrini

12. Pr. Antônio Elcio Aleixo
13. Pr. Alvise Bellinato

14. Pr. Martinho Paulus

15. Pr. João da Costa Holanda

16. Pr. Edemar de Souza

17. Pr. José Sidney do Prado Alves

18. Pr. Théodore Muntaba Eyor’ Mbo

19. Pr. Maurício Kviatkovski de Lima

20. Pr. Clément Boke Mpamfila

21. Pr. Franco Allen Somensi

22. Pr. Célestin Muanza-Muanza

23. Pr. Larry Jay Lantano

24. Pr. Robert Jann Fallera.
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