
 

COMUNICADO 

Jubileu 250 anos do nascimento do P. Antônio Ângelo Cavanis 

 Caros alunos, professores, colaboradores e amigos leigos, 

 Nós, religiosos e leigos Cavanis, realizamos o sonho de Pe. Antonio e de Pe. Marcos 
Cavanis todos os dias, con>nuando sua missão educa>va. 

 Fortalecidos por esta e outras razões, preparemo-nos para o grande jubileu que a 
nossa Congregação celebrará no próximo ano: 250 anos do nascimento do P. A Antonio 
Ângelo Cavanis nascido em Veneza no dia 16 de Janeiro de 1772. 

 A par>r de hoje viveremos a alegria de nos prepararmos, juntos, para a abertura 
deste importante jubileu que será uma oportunidade imperdível para aprofundar e difundir 
a vida santa do grande educador Servo de Deus, o venerado Pe. Antônio Cavanis que, junto 
com seu irmão P. Marcos fundou a primeira escola que permi>a o livre acesso de crianças e 
adolescentes inclusive os pobres. Aliás foram esses a fonte de inspiração para o início desta 
importa obra educa>va.   

 As celebrações começarão em Veneza no próximo dia 15 de janeiro, com a presença 
do Patriarca Francesco Moraglia, e con>nuarão ao longo de 2022 em todas as obras e 
a>vidades educa>vas, forma>vas e missionárias dos Cavanis. 

 Esta comunicação ocorre hoje em todas as comunidades Cavanis, obras e a>vidades 
educacionais em todo o mundo. 

 A Par>cipação dos religiosos e leigos Cavanis na abertura do Jubileu acontecerá da 
Seguinte forma:  

- Tríduo de preparação ao aniversário de nascimento do P. Antonio Ângelo Cavanis: a par>r 
de um texto comum e traduzido para os idiomas de nossas partes territoriais. Em todas as 
nossas obras e a>vidades educa>vas, forma>vas e missionárias, sejam organizados 
momentos de oração, celebração e formação Cavanis. 



- Vídeos e fotografias: os Superiores e gestores dos trabalhos e a>vidades educa>vas Cavanis 
promovam a produção e envio de vídeos de aproximadamente um minuto e fotografias em 
alta resolução que mostrem o co>diano da a>vidade educa>va com crianças, adolescentes e 
jovens, acompanhados de seus guias e professores. Este material seja enviado para Veneza 
até o dia 08 de dezembro. O tema escolhido como inspiração para os vídeos e fotografias é: 
“O sonho de P. Antonio Cavanis”. Esse material fará parte de um vídeo oficial e de uma 
exposição fotográfica organizada na ocasião dos eventos dos dias 15 e 16 de janeiro de 2022, 
em Veneza.  

Atenção: Os vídeos devem ser realizados na horizontal e em alta-definição (Full HD ou 4K). 
Não pode ser superior a 01 minuto. Caso precise de mais tempo faça outro vídeo. As fotos 
estão em alta resolução. Para envia-las, use o e-mail: giubileocavanis@cavanis.org 

- Santa Missa em ação de graças: em todas as realidades Cavanis seja celebrada uma Santa 
Missa de ação de graças envolvendo o máximo possível o povo de Deus. Em Veneza, a Missa 
solene será celebrada no sábado, 15 de janeiro às 16h (hora local) com a presidência do 
Patriarca Francesco Moraglia e no domingo, 16 de janeiro, às 10h, com a presidência do Pe. 
Superior Geral. Ambas as celebrações serão transmi>das em streaming diretamente da igreja 
de Santa Inês, Veneza. 

- Outras aQvidades e iniciaQvas estão programadas para acontecerem durante ano de 2022 
e serão comunicadas prontamente para favorecer a par>cipação dos religiosos e leigos 
Cavanis nos momentos mais significa>vos deste ano jubilar. 

 É muito importante que este Jubileu seja acolhido e vivido como um dom para toda a 
Congregação e que todos se sintam parccipes envolvidos. 

 A par>r de hoje, 16 de novembro, nossa Congregação inicia a preparar o grande 
encontro de Veneza, que recordará os 250 anos do nascimento do Pe. Antonio. E para 
melhor organizar este momento, precisamos da ajuda de todos vocês, crianças, 
adolescentes, jovens e educadores Cavanis. Desde já agradecemos tudo o que for feito em 
honra do Venerável Servo de Deus P. António, para que o seu sonho de educador seja 
con>nuado em nós e por nós. 

 O Padre Antonio A. Cavanis, a quem queremos o mais breve possível "santo entre os 
santos", nos abençoe e nos ajude a ser constantes para ter a proteção de Deus sobre nós. 
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37° aniversário de Decreto de Heroicidade das virtudes dos Padres Fundadores


