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Caríssimos Confrades, Irmãs 

e Leigos da Família Carismática Orionita, 
 
 

A graça e a paz do Senhor estejam convosco, agora e sempre! 

No próximo dia 19 de março, a Igreja celebra a Solenidade de São José, esposo da 

Virgem Maria e Patrono universal da Igreja. É uma celebração repleta de significado dada a 

atual emergência que toda humanidade vive pelo motivo da difusão do corona vírus. Neste 

momento, temos notícias que a nossa Família Orionita é duramente atingida na Itália, 

especialmente nas cidades de Bergamo e de Tortona.  

São Luís Orione, como bem sabemos, tinha uma fortíssima e muito especial devoção 

por São José. É ele mesmo, com as suas palavras e com sua atitude, que nos inspira a um gesto 

de comunhão, de solidariedade e de fé na proteção divina pela intercessão de São José: unimo-

nos como Família Carismática Orionita numa única oração para invocar a proteção sobre a 

Itália e o mundo inteiro. Seguem as palavras de Dom Orione que podem nos motivar a esta 

iniciativa: a finalidade desta oração especial “que pedi em todas as casas é esta: para nos 

colocar sempre mais nas mãos de São José afim de que cuide de nós e nos faça todos segundo 

o coração de Deus e da Igreja. (...) Para que especialmente neste ano faça sentir a sua 

proteção sobre a Santa Igreja”.  

Concretamente, o nosso gesto poderia tomar forma em cada Comunidade religiosa dos 

Filhos da Divina Providência e das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, em todas as 

casas dos leigos orionitas, organizando para rezar juntos pelo menos o Terço numa 

determinada hora. Se possível, este momento significativo poderia ser às 21 horas do dia 19 de 

março quando o Bispo de Tortona, o “Bispo de Dom Orione”, Dom Vittorio Viola, conduzirá 

uma oração via internet, e nossos confrades do Santuário “Nossa Senhora da Guarda” de 

Tortona estarão diante da relíquia do corpo de Dom Orione. Naturalmente, o sentido mais 

forte é o encontro comunitário considerando significativo o horário das 21 horas de cada nação, 

sem se preocupar com os diversos fusos horários do mundo orionita. Ainda mais: onde for 

possível organizar a celebração da Santa Missa com o povo (na Itália isto não é possível), 

motivar, segundo a devoção de nosso Pai Fundador, que se faça a comunhão segundo as 

intenções desta emergência que está atingindo todo o planeta.  

Para nós, será uma ocasião particularmente apropriada para recordar os confrades e 

Irmãs falecidos nestes últimos dias em Tortona e em Bergamo: Sac. Serafino Tosatto (+ 26 de 

fevereiro), Sac. Gilfredo Buglioni (+ 7 de março), Sac. Giuliano Baldi (+ 7 de março), Sac. 

Andrea Curreli (+ 15 de março), Suor Maria Caterina Cafasso (+ 15 de março), Sac. Claudio 

Casertano (+ 16 de março), Suor Maria Ortensia Turati (+ 16 de março), Superiora Geral das 

Pequenas Irmãs de 1993 a 2005. Pelo motivo da norma restritiva em vigor na Itália, eles não 

tiveram uma celebração fúnebre, apenas a benção do caixão, de modo privado. Estamos certos 

de que esta informação intensificará o nosso propósito de nos unir em oração pelas almas deles 

e o nosso dever, apenas possível, de organizar na Itália uma celebração pública em memória 

deles. 



 

 

A nossa intenção comum para os mistérios do Rosário poderia ser: 

1° Mistério: Rezemos por todos aqueles que foram afetados direta e 

indiretamente pelo corona vírus, em particular os membros das nossas 

comunidades religiosas e do Movimento Laical. 

2° Mistério: Rezemos pelos médicos, enfermeiros, voluntários e por aqueles que 

trabalham nas nossas casas e estão empenhados em promover a cura dos 

doentes e no acompanhamento dos nossos assistidos.   

3° Mistério: Rezemos por todas as pessoas que por causa desta emergência são 

afetadas no convívio social e do ponto de vista econômico e social.  

4° Mistério: Rezemos por todas as famílias que perderam seus parentes por causa 

desta epidemia. Em particular, pelas famílias de nossos confrades e irmãs 

falecidos. Que o Senhor os console e os fortaleça na Fé de que seus entes 

queridos vivem hoje na Glória de Deus.   

5° Mistério: Rezemos pelos governantes que devem tomar decisões para 

enfrentar esta emergência e pelos cientistas para que possam encontrar 

rapidamente um remédio eficaz para combater esta doença.  

 

 Recordamos também de rezar pelo nosso Papa Francisco que com suas palavras e suas 

atitudes nos ensina a enfrentar com sabedoria esta emergência e a aproveitar esta ocasião como 

um tempo para estar mais próximos do Senhor e dos irmãos e irmãs. Como Don Orione, o 

Santo Padre é um devoto fiel de São José, como já expressou na homília de início do seu 

ministério petrino de Bispo de Roma, em 19 de março de 2013: “E São José é o «guardião», 

porque sabe ouvir a Deus, deixa-se guiar pela sua vontade e, por isso mesmo, se mostra ainda 

mais sensível com as pessoas que lhe estão confiadas, sabe ler com realismo os 

acontecimentos, está atento àquilo que acontece ao redor, e toma as decisões mais sensatas.” 

 O nosso convite, portanto, é que, como Família Carismática Orionita, nos unamos em 

oração e em boas obras na Solenidade de São José para invocar a Sua proteção sobre toda a 

Igreja e sobre toda a humanidade. 

Fraternalmente, 

 

 

P. Tarcisio G. Vieira   Sr. M. Mabel Spagnuolo 
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Anna Rita Orrù   Antonella Simonetta 
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