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Santos, herdeiros de Santos 
rumo ao Capítulo Geral 2024 

Janeiro: Para que os membros da Família Zaccariana, seguindo os passos de São Paulo, não 
enterrem seu talento em favor do próximo e para o feliz exito do Capítulo Geral das Irmãs 
Angélicas. Rezemos 

Fevereiro: Para que os Barnabitas, lembrando os 490 anos da aprovação da sua família religiosa, 
conservem e cresçam  no fervor das suas origens, dando testemunho autêntico. Rezemos 

Março: Para que a Província italiana unificada, berço do nosso serviço eclesial, ajude a 
experimentar um fervor estável e santo, que seja fonte de água viva e tenha "novo vigor" na reforma 
dos costumes. Rezemos 

Abril: Para que a nova Província hispano-belga recolha o precioso legado de suas origens e possa 
oferecer sangue novo à evangelização da Igreja local. Rezemos 

Maio: Para que os membros da família Zaccriana, celebrando os 125 anos da canonização do santo 
Fundador, possam encarnar seu testamento espiritual. Rezemos 

Junho: Para que a nova Província anglófona mostre a riqueza do diálogo intercultural e ensine a 
fecundidade de almas nobres e generosas. Rezemos 



Julho: Para que a solenidade do Santo Fundador e a convocação do Capítulo Geral de 2024 
permitam aos Barnabitas olhar para o passado com gratidão e para o futuro com sólida esperança. 
Rezemos 

Agosto: Pela Província brasileira que comemora os  120 anos de presença missionária dos 
Barnabitas no continente latino-americano, para que sua fecundidade de vida ajude a desfraldar 
nossas bandeiras rumo a novas formas de evangelização. Rezemos 

Setembro: Para que os barnabitas de língua espanhola na América Latina possam atuar com 
coragem e sabedoria, contemplando o futuro à luz da finalidade da Reforma e manifestando sua 
generosidade para com o Cristo e o próximo. Rezemos 

Outubro: Pelas casas de formação para que promovam o surgimento de novas tipologias  de 
consagrados, abertos à novidade do Evangelho, vencendo a tentação da "tibieza". Rezemos 

Novembro: Para que a devoção à Mãe da Divina Providência nos impulsione a falar e agir na 
caridade para o bem comum e a defesa dos mais fracos. Rezemos 

Dezembro: Para que a preparação para o Capítulo Geral de 2024 permita avaliar com sabedoria o 
caminho percorrido em vista da renovação pessoal e comunitária. Rezemos 

 

 

 

 

 

"Il Logo rappresenta s. Paolo, il Fondatore e i santi e venerabili barnabiti sulla via della santità, 
rivolti alla croce eretta su tre colli, simbolo dei tre voti religiosi di castità, povertà e obbedienza, che 
richiama lo stemma della Congregazione". 

 


