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Prezados amigos e amigas da Família Arnaldo!

As mais sinceras e calorosas saudações da Equipe do Centro de Espiritualidade Arnaldo 
Janssen,  em  Steyl:  Celestina  Tangan  e  Aneta  Kołodziejczyk,  Renato  Gnatta  e  Peter 
Dusicka.

No dia 1º de maio de 2013, houve uma grande celebração em São Miguel, Steyl. A nova 
Equipe  de  Liderança  da  Província  SVD Alemã tomou posse  numa solene  liturgia.  Todos  os 
confrades e convidados que participaram da celebração receberam uma faixa com a inscrição 
“Zur  Heiligkeit  gerufen”  (“Chamados  à  santidade”).  Por  que  justamente  essas  palavras?  Na 
homilia, o novo Provincial, Pe. Ralf Huning, explica, chamando a nossa atenção para o fato de 
que, neste ano de 2013, estamos celebrando o décimo aniversário de canonização dos santos 
Arnaldo Janssen e José Freinademetz. Os nossos dois santos são para nós exemplos de santidade. 

Uma forma de olhar para a santidade, para nós, missionários, é o nosso compromisso de 
participação na missão de Deus.  Esse aspecto foi  também reforçado pelo 17º Capítulo-Geral 
SVD, de 2012:  “Deus guia toda a criação para reconciliá-la consigo em Cristo, como bem o 
expressa a imagem escatológica da multidão de nações, povos e línguas de pé diante do trono do  
Cordeiro.  Sentimo-nos especialmente chamados  a esse  aspecto da missão de Deus no nosso  
mundo de hoje, graças à interculturalidade, que é a nossa herança, compromisso e missão desde  
que Santo Arnaldo Janssen fundou a nossa Congregação, um dom particular de Deus para nós” 
(nº 3).

Nós  somos  chamados  à  santidade  por  meio  de  nossas  vidas  em  comunidades 
interculturais. O desafio da interculturalidade se torna para nós, portanto, o desafio da santidade. 
Uma atitude básica a que somos chamados a desenvolver e viver neste caminho é expressa de 
forma bonita no conto hassídico “Fim de noite”:  Um velho rabino uma vez perguntou a seus 
discípulos como eles poderiam dizer quando a noite havia terminado e o dia começado.

‘Poderia  ser’  -  perguntou  um dos  estudantes  -  ‘quando você  pode  ver  um animal  a  
distância  e  saber  se  é  uma  ovelha  ou  um  cachorro?’  ‘Não’  -  respondeu  o  rabino.  Outro 
perguntou:  ‘Seria quando você pode olhar  para uma árvore a distância e  dizer  que é  uma  
figueira ou um pessegueiro? ‘Não’ - respondeu o rabino.

‘Então quando é isso? - os discípulos perguntaram.
‘É quando você pode olhar no rosto de um homem ou mulher e perceber que é sua irmã  

ou seu irmão. Porque, se você não pode perceber isso, ainda é noite!’
A moral da história é válida para nós também. Por quanto tempo nossos irmãos e irmãs 

vindos de várias nações, raças e culturas terão de esperar até descobrirmos em seus rostos o 
semblante do meu irmão e minha irmã?
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1. Convivência de verão

A convivência  foi  realizada  entre  20  e  29  de  maio.  À  luz  do 
recente  enfoque  da  SVD  à  interculturalidade,  o  tema  escolhido  foi 
“Partilhando a vida intercultural”.

Um dos símbolos introduzindo esse tema foi um grande quadro do 
rosto de Jesus, composto de muitos pequenos rostos coloridos de várias 
pessoas.  A foto era  um convite  para meditar  Gálatas  (3,28):  “Não há 
judeu nem grego, não há escravo nem livre, já não há mais homem nem 
mulher; pois todos vós sois um em Cristo Jesus”. Dar tempo e deixar a 
imagem nos falar foi um bom início para o dia de deserto.

Irmã  Celestina  guiou  a  equipe  na  reflexão  das  passagens  das 
Escrituras  e  sobre  o  tema  “Vivência  comunitária  intercultural  é  um 

constante chamado à conversão”. É um morrer para si para acolher outras percepções diferentes das 
suas. Quando há dificuldade em entender, nós somos convidados a providenciar um espaço que vá 
além das nossas opiniões/pensamentos e chamados a dar o passo extra. É um êxodo pascal que não 
pode ser evitado.

A vida comunitária vivida num ambiente intercultural e internacional é um modo distinto e 
parte  essencial  da  nossa  identidade.  Ela  toca  o  coração  da  nossa  espiritualidade  e  carisma.  O 
documento do recente Capítulo-Geral SVD afirma: “A nossa Congregação caracteriza-se por uma 
espiritualidade  trinitária  e  encarnada,  e  a  nossa  participação  nessa  espiritualidade,  mediante  as 
nossas diferenças culturais, tem contribuído para promover a unidade nas nossas comunidades. A 
nossa interculturalidade reflete a unidade e a diversidade da Trindade, e o compartilhar na nossa 
missão comum, bem como na nossa vida comunitária, reflete a Palavra feita carne...” (nº 27).

Em nossa vida intercultural, somos convidados a seguir o ensinamento de São Paulo, viver 
uma vida digna do nosso chamado:  “Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos  
outros no amor. Mantenham entre vocês laços de paz, para conservar a unidade do Espírito. Há  
um só corpo e um só Espírito, assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança” (Ef 
4,2-4).

Nos  dias  que  se  seguiram,  muitos  assuntos  foram  abordados,  entre  eles  os  relatórios, 
análises, avaliação e atualização do plano de desenvolvimento trienal e o programa de atividades 
para os anos de 2013 e 2014. Uma das questões importantes tratadas foi também a “realização da 
resolução nº 29 do 17º Capítulo-Geral SVD”, pela qual a equipe fica encarregada de elaborar vários 
programas na dimensão espiritual de interculturalidade para a Família Arnaldina. 

A segunda parte da convivência foi dedicada à formação permanente da equipe. Neste ano, o 
vice-superior-geral,  Pe.  Robert  Kisala,  SVD,  ajudou-nos  a  refletir  sobre  o  tema  da 
interculturalidade. Como missionário que viveu por um longo período no Japão, ele partilhou não só 
o seu conhecimento, mas também as suas experiências.

Gostaríamos  de  partilhar  com  vocês  pelo  menos  um  dos  seus  pensamentos  sobre  a 
fundamentação teológica da inculturalidade: “A humanidade é criada à imagem de Deus, refletindo 
tanto a unidade quanto a diversidade da própria Trindade. Essa diversidade é expressa tanto em 
termos de indivíduos/pessoas quanto em termos de culturas. A doutrina da Trindade nos convoca a 
questionar a visão de que a diversidade de culturas e línguas encontradas na humanidade é uma 
maldição provocada pela arrogância da humanidade e por desafiar Deus, como está implícita na 
história da Torre de Babel (Gn 11,1-10), e para vê-la como plano de Deus desde toda a eternidade, 
que a humanidade foi  feita ‘à nossa imagem, como à nossa semelhança’(Gn 1,26),  incluindo a 
diversidade trina. Do mesmo modo, a humanidade é chamada a compartilhar na comunhão do Pai, 
Filho e Espírito, uma comunhão de pessoas e de culturas”.
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2. Atividades do CEAJ

a) Retiro na Polônia: 28 de dezembro de 2012 a 5 de janeiro de 2013

De 28 de dezembro de 2012 a 5 de janeiro de 2013, Aneta acompanhou nove pessoas num 
retiro semiguiado/orientado na dinâmica dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, na 
Casa  de  Retiro  dos Salvatorianos,  em Cracóvia.  Todas  eram mulheres,  a  maioria  religiosas  de 
diferentes congregações, e leigas solteiras e casadas. Havia nove guias/acompanhantes espirituais 
para  todo  o  grupo,  chegando  a  um  número  total  de  80  participantes.  Essa  foi  uma  grande 
oportunidade para encontrar com outros guias espirituais, trocar ideias e ajudar uns aos outros com 
supervisão.

b) II SeminárioRetiro Internacional de 30 Dias em PortuguêsEspanhol para 
SVD/SSpS, em Steyl: 4 de fevereiro a 22 de março de 2013

O segundo Seminário-Retiro Internacional para SVD/SSpS Acompanhantes de Retiro foi 
realizado em Steyl, de 4 de fevereiro a 22 de março de 2013, para os falantes das línguas espanhola 
e portuguesa.

Participaram nesse programa sete verbitas e sete servas do Espírito Santo provenientes de 
várias províncias, juntos com a Ir. Maria Virgínia, SSpS da Argentina, Pe. Tony Bon Pates, SVD do 
Centro Ad Gentes, Nemi, e a Equipe do CEAJ: Pe. Renato, Ir. Celestina, Ir. Aneta e Pe. Peter D. Os 
14 participantes eram de 7 nacionalidades e de 11 províncias e regiões de missão. A Equipe do 
CEAJ cuidou da organização prática e logística, que incluiu peregrinação aos lugares de nascimento 
de Santo Arnaldo Janssen, Bem-aventurada Josefa Stenmanns e Bem-aventurada Maria Helena, e 
providenciaram outros serviços.

O principal objetivo do evento é preparar nossos próprios membros como guias espirituais 
de retiros, os quais poderão elaborar retiros e acompanhar os participantes. O programa tem três 
partes: a primeira envolve tanto preparação pessoal quanto de grupo para a jornada de retiro e 
conhecer os lugares de memória das nossas raízes. A segunda parte é o retiro guiado de um mês, 
com base nos elementos básicos da nossa espiritualidade trinitária e missionária. A terceira parte é a 
reflexão sistemática e aprofundada da experiência e as  habilidades para elaborar e acompanhar 
retiros.

De coração agradecido, os participantes reconheceram que foi  realmente um privilégio e 
uma experiência de graça fazer o retiro no contexto das nossas raízes comuns em Steyl. Tudo isso 
foi possível graças à disponibilidade do Centro São Miguel (CSM) em Steyl e da total colaboração 
da comunidade SVD.

c) Três dias de retiro em Bonn: 3 a 15 de abril de 2013

De 3 a 15 de abril, a Ir. Celestina foi de férias a Bonn (Alemanha). Enquanto lá estava, foi 
solicitada  para  assessorar  três  dias  de  retiro  para  um grupo de  mulheres  filipinas  que,  em sua 
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maioria, eram líderes na comunidade. Em outro dia, a irmã foi solicitada para assessorar uma das 
comunidades  carismáticas  residentes  em  Bonn  e  Colônia.  O  retiro  foi  focado  na  oração  e 
aprofundamento da relação pessoal com Deus.

d) Retiros e seminário para as irmãs SSpS na Romênia: 3 a 19 de abril, em Roman

A convite da Ir. Anna Trojer, superiora regional das SSpS na Romênia, Ir. Aneta e Pe. Peter 
conduziram,  na  Região  da  Romênia,  dois  retiros  guiados  e  um  seminário  sobre  nossa 
espiritualidade. Participaram 9 irmãs de 6 nacionalidades: 2 da Itália, 2 da Romênia, 2 da Índia, e 1 
da Áustria, Alemanha e Indonésia, respectivamente.

A  equipe  ofereceu  dois  roteiros  de  retiros  guiados  para  que  todas  as  irmãs  pudessem 
participar. Devido ao fato de nem todas as irmãs falarem inglês, foi usado também o alemão durante 
o acompanhamento pessoal. O primeiro retiro foi realizado de 4 a 10 de abril; e o segundo, de 12 a 
18 de abril.  O local foi o convento das irmãs de Santa Clara, em Roman, construído em 2006, 
localizado próximo ao convento das SSpS.

O seminário de dois dias, que contou com a participação de todas as irmãs, foi realizado, por 
razões práticas, entre dois retiros guiados. A expectativa do grupo era variada. As irmãs sentiram-se 
encorajadas  a  crescer  em  liberdade  interior  e  a  fortalecer  o  seu  compromisso  missionário  e 
religioso.

A Ir. Aneta e o Pe. Peter apreciaram a imensa hospitalidade das irmãs. Apesar de que, nessa 
época, o clima ser bem mais frio e fechado, de algum modo, eles sentiram que, em seu interior, a 
graça do Espírito estava agindo.

e) Peregrinação a Steyl da Associação Missionário do Espírito Santo, Eslováquia 

Trinta  e  cinco  membros  da  Associação  Missionária  do  Espírito  Santo,  da  Eslováquia, 
peregrinaram a Steyl entre os dias 31 de maio e 4 de junho. Dois membros da equipe, Pe. Peter e Ir. 
Aneta, foram os responsáveis pelo acompanhamento do grupo. Deixaram uma profunda impressão 
nos participantes as visitas guiadas aos três conventos em Steyl, a peregrinação a Issum, Kevelaer e 
Goch, a apresentação a respeito dos membros da geração fundadora e o dia de deserto. A calorosa 
acolhida dos anfitriões – não somente das irmãs do Convento do Sagrado Coração, onde o grupo se 
hospedou, mas também nos lugares que o grupo visitou – tocou seus corações.

No entanto, aquela velha verdade/história de que os peregrinos necessitam enfrentar algumas 
dificuldades para fazer uma boa peregrinação se tornou uma realidade para eles. Ainda que tudo 
tenha sido agradável durante a sua estada em Steyl, no caminho de volta, eles tiveram oito horas a 
mais de viagem. Devido às inundações no sul da Alemanha e na Áustria, os peregrinos precisaram 
mudar a rota e, em vez de 15 horas de viagem, viajaram por 23 horas até finalmente chegarem em 
casa.

3.   Impressões   sobre   o  SeminárioRetiro   de   30   dias  SVD/SSpS   em 
espanhol/português

“Começamos com a missa de abertura, uma introdução geral ao redor do túmulo do Pe.  
Arnaldo. O ícone que nos acompanhou foi ‘O caminho’ e o texto bíblico: ‘Preparai o caminho do  
Senhor’.  Durante  três  dias,  estivemos  ‘construindo  nossa  comunidade’  naquele  lugar,  
apresentando-nos para o grupo, dizendo quem nós somos, de onde viemos, o que fazemos. Cada 
um falou sobre a nossa história pessoal. Todos escutamos silenciosamente a cada companheiro de  
caminho, com a atitude de quem está diante da sarça ardente. Estávamos com os pés descalços,  
acolhendo a cada irmão/irmã e orando por ele ou ela. Após terminar essa partilha de experiência,  
pudemos perceber o alto nível de empatia que tínhamos alcançado.
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Realizamos peregrinações aos lugares sagrados para a SSpS e para a SVD, incluindo a 
capela das irmãs rosadas. Encontramo-nos com nossa rica história e santidade em muitos irmãos e  
irmãs que se apresentaram diante de nós. A geração fundadora, as raízes de nossa família, deve  
ser um orgulho para cada SSpS e SVD. Muitos motivos para dar graças a Deus por essas mulheres  
e homens.

No dia 8 de fevereiro, começamos nosso retiro de trinta dias. Este foi dividido em quatro  
etapas. Após cada etapa, tivemos um dia de descanso, que usávamos para relaxar um pouco e para  
fazer nossas peregrinações a lugares como: Issum, Kevelaer, Goch, Wahlwiller, Rollesbroich e  
Monchengladbach. A oficina começou no dia 13 de março. À tarde, visitamos as irmãs rosadas e  
nossa casa-mãe, o convento do Sagrado Coração. Lá também celebramos o resultado do conclave  
e nosso novo Papa Francisco.

Nos  dias  que  se  seguiram,  os  tópicos  expostos  foram  perdão,  cura  de  feridas,  
características do acompanhamento e como preparar os retiros. Tivemos aulas teóricas e práticas.  
Durante um dia, tivemos o exercício de ajuda mútua, uma SSpS e um SVD. Terminamos nossa  
oficina  com  módulos  sobre  desenvolvimento  de  retiros  para  leigos,  aprendizado  permanente,  
vocações e treinamento inicial. Todos foram realizados em grupos.

Vivemos essa experiência profundamente, em um nível interno, em que encontramos nosso  
‘verdadeiro eu’ e onde o Deus Uno e Trino habita. Cada processo tem uma parte dolorosa; no  
entanto isso vale a pena. É sabido que sem morte não há ressurreição, mas se passamos pela morte  
então a felicidade é indescritível.” 

 (Ir. Monica Darrichon, SSpS, Província USA)

4. Mantendo o contato

Você pode ler e baixar artigos e outros materiais da pasta do CEAJ que está na área pública 
do  site  da SVD:  www.svdcuria.org. Clique no  menu  do  site,  depois em AJSC-CEAJ. As irmãs 
podem acessar os mesmos materiais por meio do  site  das SspS:  www.worldssps.org.  Clique em 
“Outros links” e depois em AJSC.

Ficaremos muito felizes se você nos enviar materiais (artigos ou módulos) que possam ser 
úteis ao trabalho de animação espiritual. Poderemos publicá-los no site, para que outros possam ter 
acesso a eles. Do mesmo modo, serão bem-vindas notícia ou atividades em sua província, no campo 
da animação espiritual. Solicitamos que as enviem para o seguinte endereço: ajscteam@gmail.com. 
Para todos aqueles que têm sido fiéis em compartilhar materiais conosco, o nosso muito obrigado.

O  Boletim  CEAJ  é  enviado  em  cinco  idiomas:  inglês,  alemão,  espanhol,  português  e 
indonésio.  Gostaríamos  de aproveitar  a  oportunidade para  agradecer  o  trabalho duro de nossos 
tradutores. Esperamos notícias suas. Muito obrigado e Deus os abençoe.

Desejamos a todos tudo de bom. Unidos em oração,
        
Celestina, Aneta, Renato, Peter
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