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Encontro dos Irmãos verbitas da Subzona Brasil 
Curitiba, PR, 05-07 de setembro de 2011. 

“Promover a Fraternidade na Missão” 

Introdução 

Esta conferencia foi preparada originalmente para o Encontro Zonal dos Irmãos em ASPAC, o qual 
aconteceu entre 23-26 de agosto 2011, em Hyderabad, Índia (INH). Como o título diz, a mesma 
deseja estimular uma reflexão sobre o papel do Irmão SVD na Igreja hoje. Baseado na minha 
experiência como Irmão, especialmente durante a última década como conselheiro geral, eu gostaria 
de compartilhá-la com vocês, neste encontro aqui, no Brasil. Minha reflexão tem duas seções 
principais, a primeira enfoca mais o nosso "ser", enquanto que a segunda mais o nosso "fazer". 

1. Dando testemunho do Pai através Fraternidade

Acredito que a nossa vocação de Irmãos está diretamente relacionada com a chamada a dar 
testemunho especial do nosso Pai celestial através da vivencia de relações fraternas, tanto dentro da 
nossa Congregação (SVD) como fora dela (Igreja e sociedade civil). Este é, na minha opinião, o 
"cerne" do nosso papel na Igreja, a nossa contribuição particular para o Reino de Deus. Neste 
contexto, lembro-me das palavras do Superior Geral dos Irmãos de LaSalle, Ir. Álvaro Rodriguez 
(FSC), logo após sua eleição como Superior: o nosso tesouro é ser Irmãos! Eu considero isso como 
uma grande intuição, uma convicção de que nossa vocação é realmente grande. Você não acha? 

Repare que eu disse antes que os Irmãos devem dar testemunho do Pai de uma maneira "especial", 
porque, como você sabe, todos os cristãos deveriam dar testemunho de nosso Pai comum celestial. 
E, ainda assim, considero que o nosso título religioso de “Irmão” expressa esta missão com uma 
ênfase particular. Na verdade, podemos ver esta chamada como um "lembrete" das palavras de 
Jesus aos seus discípulos: "vós sois todos irmãos" (Mt 23,8). E assim, estamos empenhados em uma 
maravilhosa, mas também exigente missão: promover a verdadeira fraternidade, inspirada nos 
valores do Evangelho e em consonância com a missão da SVD, onde quer que estejamos e em tudo 
que fizermos.  

Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas idéias que poderiam ajudar-nos a apreciar 
melhor a nossa vocação de promover a fraternidade no mundo. Por esta razão, eu refleti sobre o seu 

alicerce espiritual, começando com a revelação de Jesus no Evangelho, 
especialmente quando ele fala sobre seu Pai. Mais tarde, vou acrescentar 
outros pensamentos provenientes das obras de alguns artistas. 

Ao ler os Evangelhos, percebemos que é São João Evangelista, que apresenta 
Jesus como o verdadeiro revelador do Pai. Para se ter uma idéia melhor dessa 
revelação, eu gostaria de citar o livro do nosso confrade, Pe. John Fuellenbach, 
O Reino de Deus, pp. 307-308, edição revista de 1993:  
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Nos Evangelhos encontramos a palavra "Pai" para Deus nos lábios de Jesus 170 vezes. "Pai" 
era, evidentemente, a designação de Deus na pregação de Jesus. Marcos usá-lo quatro vezes, 
Lucas usá-lo quinze vezes, Mateus usá-lo 42 vezes e John usá-lo 108 vezes.  

Em João torna-se O Título para Deus. Aqui denota a relação especial de Jesus com Deus na 
maioria dos casos. Após uma análise profunda das passagens mais genuínas dos Evangelhos, 
Jeremias conclui: O importante é que descobrimos que todas as quatro tradições dos 
Evangelhos relatam por unanimidade e sem hesitação que Jesus sempre se dirigiu a Deus 
como "Meu Pai” (exceto em Mc 15,34,) e mostram que, assim fazendo ele usou a forma 
aramaica "ABBA. Chamar Deus ABBA é uma das características mais marcantes do Jesus 
histórico (cf. J. Jeremias, Orações de Jesus, p. 57). 

"ABBA" pertence à linguagem da infância e do lar, um diminutivo de 
carinho que também foi usado por adultos para os seus próprios pais. Para 
a mente judaica ABBA foi a palavra que poderia expressar mais 
adequadamente o mais íntimo, de qualquer relacionamento mais pessoal 
que se possa pensar. Era, portanto, inconcebível para um judeu se dirigir a 
Deus com a palavra "ABBA". Tal endereço não indicaria respeito 
adequado para o Senhor, causando escândalo para as pessoas piedosas. 

Um/a judeu, normalmente, começava a sua oração com uma frase de 
louvor e agradecimento como: "Bendito és tu, Senhor, Deus do universo". 
Um diálogo pessoal com Deus só poderia ocorrer após esse elogio. 

Jesus, em suas orações, nos deixa um estilo diferente de rezar. Ele se dirige diretamente a 
Deus com a palavra "Pai": "Eu te agradeço Pai, Senhor do céu e da terra... (Lc 10,21). Há 
um exemplo no Evangelho em que Jesus não só usou a palavra Pai, mas a forma mais íntima 
ABBA. Na oração do Getsêmani de Marcos, Jesus diz: "Abba, Pai, tudo é possível para você, 
afasta este cálice de sofrimento longe de mim" (Mc 14,36). 

E certamente poderíamos continuar a nossas citações sobre esta relação particular de Jesus com o 
seu Pai, mas eu considero os parágrafos acima suficientes para o objetivo deste tópico. 

Agora, o que significa para nós a dar testemunho do Pai celestial em 
nosso mundo de hoje? Muitos de vocês, especialmente os Irmãos 
idosos, certamente experimentaram a alegria de ser um Irmão 
religioso, apesar de várias dificuldades dentro da Igreja em reconhecer 
esta vocação particular. A este respeito, considero uma graça de Deus, 
que podemos realizar diversos serviços dentro da SVD ou fora dela 
com este tipo de "marca": Irmãos.

Também estou ciente do fato que durante as últimas décadas, alguns Irmãos têm mudado o seu 
status para o Sacerdócio, talvez porque não podiam, "captar" o valor da nossa vocação em si mesma 
(cf. Perfecta Caritatis n. 10). Ou, talvez, por que houve outras causas (insuficiente discernimento 
no tempo do noviciado, grandes necessidades pastorais da Igreja local, etc.). De qualquer forma, eu 
não vou gastar tempo em "culpar" eles, mas sim, quero me concentrar mais nos aspectos positivos 
da nossa vocação de Irmãos para a missão da SVD, no contexto da Igreja.  

Como eu disse antes, acredito que o nosso primeiro dever é criar relações fraternas como Irmãos, 
partilhando a nossa vida e trabalho com outros "companheiros" na missão (e.g. Sacerdotes verbitas, 
Leigos, bem como com membros de outras religiões e ideologias, etc.) Esta abordagem é muito em 
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linha com a missão SVD, entendida como "Diálogo Profético". Além disso, como Irmãos, estamos 
em uma posição "horizontal" em relação aos outros, portanto, não somos "superiores" a eles. Em 
vez disso, somos chamados para iniciar/desenvolver "trabalhos em equipe", de um jeito fraternal, 
tanto com os nossos confrades como com o povo ao qual fomos enviados. Nós respeitamos a 
dignidade dos outros e "juntamos as nossas mãos" com eles como iguais em projetos específicos 
pela causa do Reino de Deus. 

Esta forma humilde de ser e de fazer pode suscitar a curiosidade dos 
nossos parceiros de missão (e.g. "por que você está fazendo isso?" Ou 
"por que você está trabalhando desta maneira?"). Então, eu acho, que 
temos uma grande oportunidade de compartilhar nossa fé em Deus 
como nosso "Pai", o fundamento da nossa relação fraterna com todos 
os seres humanos, dando também as "razões da nossa esperança" (cf. 1 
Pd 3,15 ). Com certeza, podemos acrescentar que Deus não é só Pai, 

mas também Filho e Espírito Santo, o mistério da Trindade que não podemos "explicar" 
corretamente, mas apenas "acolher" e "vivenciar" em nossas vidas através da variedade de povos, 
criados em sua "imagem" (cf. Gn 1, 26). 

 Neste contexto, eu gosto de contemplar a variedade de plantas e flores como um "sinal" do amor de 
Deus, um "traço" de sua passagem por este mundo. Além disso, nas visitas gerais, eu também tive a 
oportunidade de ver em muitas províncias (e.g. COL, BRS, TOG, etc.) a rica diversidade das 
culturas representadas pelos confrades provenientes de vários países do mundo. Em outros países 
(por exemplo, Indonésia e Índia), este aspecto não é tão evidente, no entanto, tive a impressão de 
que aos poucos, os confrades nesses países tornam-se conscientes do valor do “testemunho” do 
nosso viver e trabalhar em forma intercultural, no contexto da a Igreja local e até mesmo além dele. 

Nossa relação fraterna entre nós e com as pessoas dos nossos trabalhos, é um testemunho de nosso 
Pai comum no céu. Mas, também é um "lembrete" que o nosso Deus é essencialmente um Deus-em-
relação cujo amor "transborda" para o mundo. Como Irmãos, somos também chamados a "imitar" 
este modo de atuar de Deus em nossa vida diária e no trabalho. Neste sentido, podemos inspirar-nos 
na Bíblia, mas também em algumas obras de arte. 

Por exemplo, no Antigo Testamento (AT), o livro do profeta Jonas nos conta uma história 
maravilhosa sobre o amor compassivo de Deus para a cidade de Nínive. "E não estou a sentir pena 
de Nínive, a grande cidade, em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não conseguem 
distinguir a mão direita da esquerda, para não falar de todos os animais" (Jon 4,11). É interessante 
notar que o livro de Jonas termina com essa pergunta aberta, endereçada ao "profeta teimoso", mas 
também a todos os leitores... Se você estivesse no lugar de Jonas, teria mudado de idéia, aceitando 
as razões de Deus?  

Além disso, no Novo Testamento (NT), a parábola do Filho Pródigo, no Evangelho de Lucas, 
termina com uma situação semelhante quando o pai convida o filho mais 
velho para se juntar à festa porque o filho "perdido" voltou para casa. O 
pai disse: “Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é 
seu. Mas foi preciso comemorar e se alegrar, porque seu irmão estava 
morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado..." (cf. Lc 15, 31-32). 
Nós nunca chegamos, a saber, se o filho mais velho, finalmente, entrou 
para festejar o retorno de seu irmão ou não... Se você estivesse no lugar 
do filho mais velho, teria entrado para a celebração? 

Em adição a estes exemplos, eu gostaria de acrescentar mais dois, desta 
vez, tirados de artistas. Faço isso porque acredito que Deus revela a sua 
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Palavra também através de outros meios que a Bíblia... Por isso, precisamos desenvolver em nós um 
olhar contemplativo, uma sensibilidade que nos torna mais humanos, seja com as pessoas que com a 
natureza. Trata-se de estarmos melhor "sintonizados" com a comunicação de Deus no mundo. 

O primeiro deles é o quadro que retrata o "Retorno do Filho Pródigo", de Rembrandt (cf. foto 
anterior). Alguns de vocês certamente já viram uma cópia desse quadro, que também está 
disponível na Internet. Mas, até que ponto vocês realmente apreciaram (contemplaram) esta obra de 
arte? Por exemplo, vocês certamente concordam que esse quadro expressa de um lado a ternura do 
Pai, enquanto retrata a humildade do filho pródigo, mas também mostra o olhar bastante crítico do 
filho mais velho, que não consegue "entender" o que estava acontecendo...  

Além disso, se vocês olham com maior atenção para esse quadro, vocês poderão ver que as mãos do 
pai levam alguns ornamentos, o que levou algumas pessoas a concluir que um lado representa o 
aspecto "maternal" de Deus, enquanto que o outro, o seu aspecto "paternal". Porém, ainda há 
mais... O que significa que a mão direita do pai seja representada com um aspecto feminino? 
Talvez, para compartilhar a inspiração do artista que, quando "voltarmos" ao nosso Deus 
(conversão), ele nos acolhe mais como uma mãe! Não é bonito? 

A segunda obra que eu gostaria de compartilhar com vocês no contexto 
de nossa reflexão é retirado do Tabernáculo (Sacrário) de nossa casa em 
Nemi, localizado não muito longe de Roma, Itália. Seguramente alguns 
de vocês já têm visto esta escultura maravilhosa. À medida que 
começamos a olhar para ela, vemos primeiro o abraço de duas pessoas e 
um globo terrestre no meio deles, dando a impressão de que elas o 
"sustentam" juntos. Agora, esse mundo contém o Santíssimo 
Sacramento, o que motiva as pessoas a vir lá para a adoração. (Na 
verdade, essa capela é reservada para a adoração). 

E há mais! Por exemplo, se você olhar com atenção, você poderá 
perceber que entre as duas pessoas e o mundo existe um espaço vazio, que tem a forma de um 
coração... Mas, curiosamente, essa forma também transmite a imagem de um pássaro cuja cabeça se 
junta às faces das duas pessoas, enquanto suas asas cobrem o globo do mundo... Algum palpite? 

Se você pensou que este tabernáculo poderia representar a Santíssima Trindade, eu concordo com 
você. No entanto, como é o caso com obras de arte, elas podem ter significados diferentes, de 
acordo com a perspectiva daquele que olha para elas. O que realmente importa é a inspiração 
espiritual que emerge a partir delas. Pessoalmente, achei esta escultura não apenas bonita, mas 
também rica em espiritualidade. Por exemplo, o misterioso amor da Santíssima Trindade revelado 
através do amor humano (abraço das duas pessoas), que sustenta o mundo. Mas esse amor vai ainda 
"além" disto (o espaço vazio que ainda permanece entre o mundo e as duas pessoas pode 
representar o coração acolhedor de Deus para todo o universo). 

Igualmente, como o centro do mundo leva o Santíssimo 
Sacramento, certamente ela fala de "Encarnação" Deus, o 
Emmanuel, que acompanha nossa história até "o fim dos 
tempos" (Mt 28:20). Notável também é a imagem que projeta 
este tabernáculo quando o globo terrestre está "aberto", 
mostrando o Santíssimo Sacramento: parece uma concha de 
ostra aberta com uma pérola no seu interior! Esta intuição do 

artista é surpreendente uma vez que ele traz a nossa memória que Jesus Cristo é o nosso principal 
"tesouro" (Mt 13, 44-46), que dá sentido às nossas vidas...  Neste ponto, vocês tal vez se perguntem, 
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por que estou compartilhando todas essas reflexões... A resposta é a necessidade que eu vejo hoje 
de aprofundar os fundamentos espirituais da nossa vocação de Irmãos.  

Estou convencido de que através da contemplação e da comunhão com Deus, nosso Pai celestial, 
podemos tornar-nos mais "fraternos" nos nossos relacionamentos com os confrades, bem como com 
outras pessoas que encontramos em nossa vida quotidiana. Como podemos conseguir isso? Através 
do “seguimento” do nosso Irmão Jesus, que nutria uma relação especial com seu Pai e, mais tarde, 
vivida relações fraternas com as pessoas que ele encontrava no seu caminho diário. Por exemplo, é 
interessante ler a narrativa de seu encontro com a Samaritana (João 4,1-42), ou outras passagens em 
que ele vai ao encontro das pessoas (e.g. Mc 5, 1-20; Lc 7,11 - 17; Mt 14,13-21).  

Observe que a maior parte do tempo, Jesus esteve "na estrada", em movimento, ensinando as 
pessoas e curando-as "fora" do Templo de Jerusalém, pelo fato que ele não era um sacerdote 
daquela instituição. Infelizmente, a tradição eclesial colocou tanta ênfase no perfil sacerdotal de 
Jesus (Última Ceia, Oração de Adeus, em João, e as reflexões do autor da Carta aos Hebreus) que a 
sua condição de leigo foi ofuscada! Quais as conseqüências disto para a pastoral vocacional? 

Eu também acho que uma boa experiência de Deus pode "expandir" os nossos corações, a fim de 
"acolher" aqueles que são diferentes de nós, que até mesmo professam outras crenças e/ou 
ideologias (cf. EDV 1, nn. 68-71). Ao mesmo tempo, uma autêntica experiência de Deus pode ainda 
animar-nos no nosso compromisso missionário com os pobres e marginalizados, pois reconhecemos 
neles a presença do Senhor (Mt 25, 31-46) e por esta razão, os consideramos também como os 
nossos "parceiros no diálogo" (cf. EDV 1, nn. 60-67). 

Se percebermos que Deus ama também os outros, apesar de suas diferenças 
com nós e que muitos deles vivem outros valores, quanta liberdade de 
espírito ganhamos! No final, talvez possamos nos tornar mais humildes, 
como Dom Oscar Romero, mártir da justiça social em El Salvador
(América Central), em 1980: "... nós somos operários e não arquitetos, 
ministros servidores e não messias..." (cf. Vademecum, Ed. Espanhola, 
2009, p. 240.). Tal comportamento nos permitirá enfocar mais no Reino de 

Deus, tornando-nos menos "competitivos" com os outros e mais "cooperativos" com eles. Na 
Europa, (embora não exclusivamente), nossos confrades se encontram cada vez mais com pessoas 
que “procuram a fé" (cf. EDV 1, nn 56-59), que não pertencem a nenhuma comunidade de fé, mas 
que anseiam por uma espiritualidade, que dê sentido às suas vidas ... 

Mas, não devemos nos esquecer de mencionar aqui alguns dos 
maiores desafios para a nossa missão no mundo de hoje: a pobreza, a 
violência e o crescente secularismo em diferentes partes do mundo. 
Muitas vezes nós, como missionários, temos que admitir nossa 
condição "impotente": não podemos resolver muitos dos problemas 
que enfrentamos em nossa vida diária. Esta experiência nos leva a 
olhar novamente para Jesus de Nazaré, o Filho amado de Deus. 
Embora Ele tivesse curado muitas pessoas, operado muitos milagres e 
pregado a Boa Nova do Reino de Deus durante seu ministério terreno 
(cf. Mc 5-6), ele não foi poupado da cruz (cf. Mc 14-15).  

E, no entanto, ele confiou no seu Pai de tal forma que ele se tornou o 
"Mestre" em afrontar dificuldades. Mesmo ao atravessar a experiência de ser "abandonado" pelo Pai 
(cf. Mc 15, 34), ele tornou-se solidário com a nossa humanidade. De fato, a sua solidariedade no 
sofrimento, não só a causa das dores da cruz, mas até mesmo pelo "silêncio" de seu Pai amado, ele 
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tornou-se uma fonte inspiradora para tantas pessoas (milhões!) que foram assassinadas ao longo dos 
séculos em guerras, durante regimes ditatoriais, ou em outras situações. Para eles, a Boa Nova da
ressurreição de Jesus é significativa: a morte e o sofrimento não são as últimas palavras da história! 
Eles também podem esperar pela sua própria ressurreição e obter um julgamento "justo" da parte de 
Deus... 

Portanto, a nossa vocação de dar testemunho do Pai do céu de um modo particular (como Irmãos), 
implica também confiar nele, mesmo quando a nossa missão esteja colapsando. Finalmente, 
podemos também lembrar que um dia os discípulos perguntaram a Jesus sobre o "fim do mundo", e 
ele respondeu: "Mas, quanto aquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, a 
não ser o Pai " (Mc 13,32). Eu acredito que a "Boa Nova" aqui está contido na palavra "Pai"!

Infelizmente, no mundo de hoje, o papel e a valorização do pai na família, como alguém que 
realmente se preocupa com seus filhos, quase desapareceu... Mas, precisamente, por essa razão, a 
nossa relação fraterna em nossas comunidades e locais de trabalho torna-se tão necessária. O 
mundo anseia por fraternidade e justiça, por paz e harmonia, talvez por que sente "saudades" do Pai 
sem dar-se conta disso...  

2. O nosso trabalho missionário na Igreja 

Se na primeira parte, eu desenvolvi a "espiritualidade" (cf. EDV 6, n. 15) que deveria animar-nos no 
nosso encontro e trabalho com os nossos companheiros de missão, agora quero enfocar mais o 
"trabalho" que deveríamos fazer. Como vocês sabem, nossos Irmãos têm diferentes formações 
profissionais e realizam diversos serviços onde quer que estejam. A este respeito, a nossa 
Congregação não está dedicada exclusivamente a um ministério específico (e.g. Educação ou 
Saúde), mas a uma variedade de apostolados, que inclui o ministério paroquial, apostolado da 
Bíblia, Comunicação, Animação Missionária, JUPIC, etc. Todos estes compromissos certamente 
diferem de um lugar para outro, devido ao contexto particular em que vivem os nossos confrades, 
incluindo os Irmãos. No entanto, como Irmãos temos em comum o nosso ministério singular de 
"presença", que vivemos a partir do nosso chamado pessoal a servir com o carisma da SVD. 

Neste contexto, o XV Capítulo Geral (2000) recomendou que os nossos Irmãos sejam encorajados 
a escolher, e se tornarem profissionalmente competentes, nos ministérios que são diretamente parte 
do quádruplo diálogo profético e das dimensões características do nosso compromisso verbita 
(EDV 1, n. 104). Eu mencionei esta passagem porque ela nos fornece algumas orientações para o 
papel dos Irmãos, no contexto da missão da SVD. Agora, é óbvio que esta recomendação não 
poderia ser implementada em todas as províncias, em parte devido ao fator de envelhecimento dos 

Irmãos ou por causa de sua formação profissional específica, mais orientado 
para serviços comunitários ou aos trabalhos de apoio.

No contexto da Índia, eu aprecio o envolvimento dos Irmãos na educação como 
uma forma de contato direto com as pessoas. Outros Irmãos estão fazendo 
também um valioso serviço na Comunicação ou através de serviços sociais 
(JUPIC) e na formação. Mas, é uma pena que a nossa vocação de Irmãos não 

conseguiu atrair mais candidatos jovens para ingressar na SVD como Irmãos...   

Em outras províncias/regiões da Zona ASPAC, eu tenho notado que vários Irmãos trabalham em 
apostolados de saúde (enfermeiros), em trabalhos sociais, atividades pastorais e na educação. 
Outros Irmãos estão comprometidos com a manutenção de nossas casas, instituições e na 
agricultura. Todos eles estão cooperando com a missão SVD de maneiras diferentes, o que 
enriquece o nosso carisma e a eficácia da nossa presença em um determinado lugar.  
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Qual é o perfil dos Irmãos na Zona PANAM? Dos 100 Irmãos em votos perpetuos (cf. Catalogus 
2011, p. 446), 43 estão no USA, dos quais a idade meia é de 72 anos... Logo, 22 Irmãos em v.p. 
estão no Brasil, com uma idade meia de 63 anos; 15 Irmãos em v.p. estão na Argentina, cuja idade 
meia é de 60 anos. Menciono ainda oito (8) Irmãos em Paraguai (idade meia, 56) e quatro (4) na 
Bolívia, com uma idade meia de 50 anos. Os restantes (8) estão espalhados em outros países.     

O que fazem estes Irmãos? Muitos deles (16), especialmente nos Estados Unidos (USA), estão 
semi-aposentados e alguns completamente retirados do trabalho ativo (12). Os “ativos” (15), estão 
engajados em: administração, trabalho social/pastoral, um na comunicação e outro na formação.   

No Brasil, dos 22 Irmãos em v.p., sete (7) podem ser considerados semi-aposentados, dos quais três 
aposentados. Logo, há sete engajados em trabalhos pastorais/sociais, quatro em administração e três 
em atividades relacionadas à formação, comunicação e antropologia. (Um em Nulli S. Adscripti).

Na Argentina, dos 15 Irmãos em v.p., sete (7) estão engajados em atividades pastorais/sociais, dois 
em comunicação, dois em administração e um em formação; dois semi-aposentados e um falecido. 

Em Paraguai, dos oito (8) Irmãos em v.p., 4 trabalham na administração (Praeses/ecônomo da 
casa), dois na educação e dois estão semi-aposentados, embora um deles ajude no trabalho social.  

Dos quatro (4) Irmãos na Bolívia (cf. Catalogus 2011), um deles foi recentemente trasladado a 
ROM (Ir. Uwe H., para o trabalho nas Catacumbas de Domitilla). Os restantes (3), estão engajados 
em trabalhos pastorais e sociais (p.e. o Ir. Josimar Ferreira trabalha como médico num hospital).  

Entre os Irmãos (8) “espalhados” em outros países, destaca-se o Ir. 
Roberto Duarte (ECU), Coordenador da Área de JUPIC pela Zona 
PANAM e o Ir. Joaquim Mnich (MEX), coordenador provincial da 
JUPIC. Logo, temos dois Irmãos semi-retirados no Chile, embora um 
deles ainda trabalhe em projetos sociais e um em nulli stationi adcripti
(CHI). Um Irmão da província de Colômbia está fazendo estudos 
superiores em Manila (PHC) e o Ir. Renato Parmagnani partiu 
recentemente para a Venezuela, a fim de juntar-se à equipe missionária em Maracaibo...  

O panorama geral apresentado acima certamente não diz tudo sobre os Irmãos verbitas. Por 
exemplo, deveríamos acrescentar o testemunho de vida consagrada que estes Irmãos dão na SVD, 
na Igreja e incluso alem dela. Varias vezes, ao longo dos últimos anos, se enfatizou o papel positivo 
dos nossos Irmãos nas comunidades verbitas, especialmente relacionado à vida comunitária, 
incluindo a oração e o trabalho interno (gestão e manutenção de algumas casas, entre outras coisas).  

Hoje, muitos Irmãos na Zona PANAM, não podem mais fazer tanto quanto fizeram no passado, em 
razão da idade avançada, doenças, etc., mas sinto que devemos agradecer a Deus pelo que estes 
confrades já fizeram pela missão.  Ainda gostaria de agradecer a Deus pela vida missionária que 
eles expressam através da oração, nos eventuais serviços comunitários que podem fazer, incluindo a 
cruz da enfermidade e da morte para consumar a sua entrega total ao Senhor (cf. Co. 413-415).   

Embora não tenhamos tantos Irmãos jovens na Zona PANAM, como alguns anos atrás, fica o 
aspecto positivo que muitos deles estão recebendo uma boa formação humana e espiritual, 
complementada com uma formação profissional de qualidade. Vários dentre eles fizeram (ou estão 
fazendo) a experiência de OTP, a qual traz uma experiência de “abertura” maior às outras culturas. 
Algumas províncias (p.e. ECU, COL, BOL), que poucas vezes tinham Irmãos em votos temporários 
no passado, agora têm algumas vocações oriundas desses países, o que é também um sinal positivo.  
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Mas, voltando à questão principal: qual é o nosso papel na Igreja hoje? Gostaria de destacar 
alguns aspectos importantes: 

 Primeiro, a Igreja local tem o direito de esperar de nós um coerente testemunho dos valores 
evangélicos. Nesse sentido, a nossa vida de oração é importante, assim como a nossa maneira 
fraterna de lidar com os outros (confrades/outras pessoas). Os Irmãos, pela sua vocação religiosa, 
deveriam "lembrar" à Igreja inteira, e mesmo além dela, da fraternidade universal entre todos os 
seres humanos, sob a paternidade/maternidade comum de Deus. 

Segundo, os Irmãos são chamados a dar uma contribuição particular para a missão por meio de sua 
formação profissional, mas não exclusivamente. Eu explico: geralmente cada um de nós tem uma 
formação específica (enfermagem, ensino, carpintaria, etc.), e nos sentimos felizes quando podemos 
exercer a nossa profissão a serviço da missão SVD, no contexto da Igreja local e para Reino de 
Deus. No entanto, pode acontecer algumas vezes (ou frequentemente!), que precisamos "ajustar-
nos" a novas situações em que não podemos fazer uso de nossa formação específica. Isto exige uma 
atitude de abertura para aprender novos empregos e serviços, a fim de realizar o trabalho que nos 
fora confiado pelos nossos superiores. É um jeito de sentir-nos “enviados” e menos individualistas.  

Terceiro, cada Irmão deveria fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, tendo em mente que 
a nossa consagração religiosa é muito mais importante do que o nosso serviço específico (cf. Vita 
Consecrata nn 20; 32). Isto porque o "estar com", em oposição ao "fazer para", é que é tão 
importante na nossa vocação. Claro, sempre que possível, devemos dar a nossa contribuição para a 
missão, preferentemente através da nossa formação profissional. Neste sentido, as recomendações 
dos últimos Capítulos Gerais sobre os Irmãos, bem como aquelas feitas pela 2da Assembléia Geral 
sobre a vocação do Irmão SVD (Cebu, 2009), devem ser consideradas.  

Concluindo, devemos lembrar que somos chamados a participar numa missão que é muito maior do 
que as nossas próprias capacidades, pois é a Missão de Deus e não a nossa (cf. EDV 6, n. 6). 
Portanto, devemos estar prontos para buscar a cooperação com os outros, sejam eles Católicos ou 
não. A visão de nosso compromisso missionário deve enfocar principalmente o Reino de Deus e não 
tanto a Igreja ou a nossa Congregação. De fato, nossa presença na Igreja deve sempre motivar os 
fiéis e os seus pastores a se tornarem pessoas mais "orientadas para a missão", olhando "para além" 
das fronteiras eclesiais, a fim de juntar-se a outros na "dança" comum do Reino de Deus no mundo. 

Esta abordagem para a missão é significativa no mundo de hoje, especialmente para nós, Irmãos,
que pretendem promover a fraternidade e a justiça no mundo de uma maneira especial; que se 
atrevem a dar testemunho de nosso Pai que nos ama, revelado por Jesus. Em um tempo, marcado
por tantos sinais de violência, por sinais de "cansaço" em muitos cristãos, e por um crescente 
secularismo, esta vocação a sermos Irmãos é um presente não só para a Igreja, mas principalmente 
para o mundo. Que o Espírito Santo, "o principal agente da evangelização" (cf. EN n. 75) nos guie 
neste compromisso missionário! 

“Guiados pelo Espírito…” (Rm 8,14) 
Roma, 30 de agosto de 2011. 
Ir. Alfonso J. Berger (ROM)  


