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 Expressando nossa gratidão ao Padre Giuseppe Cinà, MI 

 

No domingo, 12 de julho de 2020, as Irmãs da Casa Mãe, Roma, reuniram-se para celebrar uma Santa Missa 

especial para agradecer ao Padre Giuseppe Cinà, MI, seus serviços à comunidade da Casa Mãe, como capelão, desde 

2001 e, agora, está se aposentando. 

Quando a Casa Mãe e o Generalato foram transferidos para a Via della Camilluccia, Madre Vera, Superiora 

Geral na época, fez um acordo com os Ministros dos Enfermos (Padres Camilianos), para celebrar a Missa todos os 

dias em nossa capela. A Casa Provincial dos Camilianos está situada a uma curta distância da nossa, no alto da colina 

e, desde 1948, eles cumprem essa tarefa com muita fidelidade. No domingo, o Padre Antonio Marzano, MI, Superior 

Provincial, mencionou que nos primeiros tempos, um pequeno ônibus saía da sua propriedade, todas as manhãs, 

para levar os padres até as comunidades religiosas onde celebravam a Eucaristia. Atualmente, somos a única 

comunidade que, diariamente, é atendida pelos Padres Camilianos. 

O Padre Cinà já tinha sido capelão da Casa Mãe quando era jovem sacerdote. Depois, foi transferido e 

diferentes sacerdotes assumiram essa responsabilidade ao longo dos anos. Voltou há 19 anos e tornou-se nosso 

irmão e amigo querido, diariamente, partilhando a Palavra de Deus e o Pão da Vida conosco. Centenas de irmãs, 

visitantes e amigos passaram a apreciar o seu jeito amável, sua profunda e sábia forma de refletir a Palavra de Deus 

durante suas homilias e seu senso de humor que muitas vezes nos fazia rir. O Padre Cinà era atento às festas que 

celebramos, indiferente se fossem grandes eventos congregacionais ou aniversários e onomásticos de irmãs. 

Para expressar nossa gratidão, convidamos o Padre Cinà para vir e concelebrar com o Padre Antonio 

Marzano e para tomar o café da manhã conosco, no domingo. Tivemos uma celebração Eucarística bem animada, 
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presidida pelo Padre Cinà, na qual ele ofereceu uma de suas inspiradoras homilias. A celebração contou também 

com a contribuição de diferentes países (algo que ele sempre apreciou muito). No café da manhã, a Irmã Mary 

Kristin expressou nossa gratidão, ofereceu um lindo cartão (feito pela Irmã Mary Marcelle de Covington (+ 2001)) e 

alguns presentes. 

O Padre Cinà também fez o seu agradecimento, partilhando algumas lembranças engraçadas e, no final, nos 

despedimos com um "Arrivederci!” - “Até à vista!” De fato, ficaremos felizes em revê-lo quando, ocasionalmente, 

vier para substituir algum dos confrades. 


