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1ª Assembleia Zonal dos Irmãos verbitas em PANAM  
Suzano/SP (Brasil), 21-27 de fevereiro de 2018 

 

ATAS  

21 de fevereiro de 2018 
A nossa assembleia começou com o almoço do dia 21, estando já presente a maioria dos participantes. 

Em seguida, tivemos o nosso momento de oração de abertura da assembleia zonal dos Irmãos verbitas 
através duma dança circular coordenada por algumas leigas do grupo Meditação Cristã, convidadas 
pelo Ir. Paolo de Lucca (BRC) para essa ocasião. 

Já no salão de encontros, iniciamos com uma procissão da Bíblia e das bandeiras dos países onde os 
participantes trabalham. No início desta assembleia, somos 29 Irmãos e 5 padres verbitas. (Faltam 
chegar um Irmão e um padre).  

A tradução será feita pelos próprios participantes, de modo alternado. O Pe. Eduardo Machado (MEX) 
irá fazer a tradução do espanhol para o inglês e o Pe. Ronaldo Lobo (BRS) fará a tradução do português 
para o inglês. O Ir. Alfonso Berger (BRN) também ajudará nas traduções. Além deles, o Pe. Marcelo 
Cattáneo (ARS / coord. zonal), nos ajudará com algumas traduções do inglês ao espanhol.   

Algumas dicas são dadas aos participantes sobre o funcionamento da casa e sobre a liturgia. Por 
exemplo, a oração matinal, prevista para amanhã (22/02), será feita por grupos linguísticos (inglês, 
espanhol e português) em três lugares predefinidos na casa ou no jardim.  

 

Apresentação da Subzona Andina: 

Esta subzona é composta por 4 países: Colômbia, Venezuela, Bolívia e Equador. Somos 5 Irmãos 
que têm trabalhos variados: medicina natural, formação, administração, etc. (A apresentação desta 
subzona foi feita em forma de painel, com os representantes das respectivas províncias/região).  

Colômbia/Venezuela (COL): têm 3 Irmãos. Um deles está destinado às Filipinas, de modo que depois 
ficarão somente dois. Não há, no momento, nenhum Irmão na formação inicial. 

Equador (ECU): Há somente um Irmão. Nos melhores tempos da província, havia 5 Irmãos. A 
realidade sócio-política equatoriana está passando por dificuldades. A Igreja e a SVD do Equador se 
apresentam de forma muito clerical. Somos padres e Irmãos, mas estes segundos quase não aparecem. 
Os Irmãos sempre foram poucos, mas com uma presença significativa. Os campos de atuação: 
formação, JUPIC, etc. Apesar de sermos poucos nos perguntamos será que estamos onde devemos 
estar? Como estamos trabalhando nos lugares onde atuamos? O Ir. Roberto trabalhou por 14 anos na 
formação e isso foi importante para mostrar a cara dos Irmãos na província e da SVD. Há dificuldades 
no acompanhamento dos candidatos a Irmãos na etapa do pós-noviciado. Há muitas improvisações 
neste acompanhamento. NB: ver anexo sobre ECU.  

Bolívia (BOL): Edmundo é o primeiro Irmão boliviano. A missão começou em 1982. Desde então, os 
Irmãos sempre estiveram presentes. A Região de Bolívia tem a graça de contar com vários Irmãos, 
somando 7 ao total. Há poucos candidatos à vocação do Irmão, e isso é preocupante. Não há um 
animador vocacional liberado para este trabalho. No entanto, o trabalho do Irmão verbita é muito 
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apreciado. O país passa por dificuldades em nível político, pois o povo se manifesta contra o terceiro 
mandato consecutivo do presidente Evo Morales. Há dificuldades em se conseguir visto para 
missionários no momento. Não há um coordenador dos Irmãos, mas há um sentimento de ver como 
cada um está desde o mais idoso de 78 anos até o mais jovem, de 35.  

Quais os trabalhos desenvolvidos pelos irmãos na Subzona? Basicamente trabalhos relacionados com 
as Dimensões Características, administração, secretário de um bispo verbita, medicina, JUPIC, bolsas 
de estudos para os mais empobrecidos, trabalho com meninos de rua. (A Região também conta com 
uma fazenda e dentro dela alguns projetos sociais são desenvolvidos). Do plenário, alguém perguntou: 
Há outros ministérios oferecidos, mas onde não há presença de Irmãos? A resposta foi: todos os 
espaços estão abertos, com exceção dos trabalhos de liderança na SVD. Animação missionária, 
animação bíblica, na economia... 

Perguntas do foro aberto da assembleia: Qual é programa de formação e promoção vocacional para 
Irmãos? A formação se dá na Subzona. Não há, no entanto, um programa claro para a promoção 
vocacional. O Ir. Edmundo partilhou sua experiência na formação e notou que não foi fácil, pois tem-
se a impressão de que os Irmãos não são confiáveis. Até o juniorato não havia um programa definido 
para a formação dos Irmãos. A falta de um programa de formação foi a razão para uma desmotivação 
notada na Região. Os Irmãos não podiam estudar coisas específicas, mas tinham que fazer o mesmo 
que os candidatos clérigos. 

Os candidatos chegam com especialização ou recebem a formação dentro da SVD? Foi notado que há 
um pouco de tudo. Uma vez que há um trabalho feito com estudantes secundários e de ensino superior, 
não há interesse entre eles para uma formação religiosa como Irmãos? Há interesse, alguns já entraram 
na SVD, mas durante o processo de formação deixam a SVD. Qual será a razão para isso? Não há algo 
específico, talvez uma falta de acompanhamento, de clareza no programa de formação.  

O que entendemos como formação específica para Irmãos tendo uma formação comum? 
Primeiramente, temos que conhecer a vida religiosa e depois disso o que é específico para a formação 
dos Irmãos e dos clérigos. Foi notado que durante a formação do propedêutico alguns se decidiram por 
ser Irmãos. Um livro foi publicado pelo Generalato em 2005 com orientações para a formação inicial, 
seria interessante recuperar essas orientações.  

Outros comentários do foro: O certo seria que a nossa formação fosse comum e somente a partir dos 
votos perpétuos tivesse algo específico para a formação de clérigos e de Irmãos. Não basta ter um bom 
programa de formação, mas é preciso trabalhar bem esse programa junto aos candidatos a Irmãos numa 
determinada província/região. Foi ainda acrescentado, com respeito à Região BOL, que há um bom 
trabalho de dimensões integradas nos últimos quatro anos, mostrando que o caminho é por aí.  

Apresentação Subzona Sul 

Há 18 Irmãos nesta subzona, formada pelas seguintes províncias: ARE, ARS, CHI e PAR. Alguns 
Irmãos estão em formação. A maioria dos Irmãos está trabalhando com educação, administração e nas 
várias casas. Alguns estão aposentados e outros ajudando em trabalhos pastorais.  

Argentina Leste (ARE): esta província conta com seis (6) Irmãos, trabalhando na educação, 
administração, pastoral, comunicação e Jupic.  

Paraguai (PAR): são 4 Irmãos e 1 em formação, agora no Chile para o curso de filosofia. A ideia é 
de que não se estudasse filosofia, mas como não há nada melhor organizado, a província é forçada a 
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enviá-lo para este curso. Não há muita distinção entre Irmãos e clérigos; há oportunidades oferecidas 
a todos. Um Irmão pediu para mudar de status (de Irmão a clérigo), o qual não foi aceito até o momento.  

 Argentina Sul (ARS): há uma mudança nos ofícios dos Irmãos, passando de ministérios mais 
tradicionais como a marcenaria, gráfica, a outros campos de trabalho e serviço internos da SVD e ao 
povo. Muitos estão indo para especializações como comunicação, educação, formação e 
administração. Há notadamente um decréscimo nas vocações religiosas. Há uma casa de formação que 
acolhe estudantes da zona PANAM (Juniorado). Já faz cinco anos que não há vocacionados passando 
pelo Postulantado da província. No geral, os Irmãos se sentem bem tanto na estrutura da SVD como 
de toda a Igreja do país; seu trabalho tem sido bem reconhecido. 

Chile (CHI): O Pe. Erasmus Beghu, representando essa província disse: há somente dois Irmãos, e 
um deles, com mais de 90 anos. Esta realidade faz com que não haja muita informação e partilha 
sobre a vocação do Irmão na província. A partilha é mais de sua própria experiência pessoal. O 
trabalho do Pe. Erasmus tem sido na casa de formação, onde tinha somente um candidato a Irmão que 
deixou a SVD dois anos antes de seus votos perpétuos. A pergunta que fica: onde estivemos durante 
seu tempo de estudo e seus questionamentos que o levou a sair da SVD? O que não fizemos no 
acompanhamento vocacional antes dele sair? Diante destes questionamentos, a província começou a 
planejar em quatro pilares: por mais que tenhamos formandos sem um programa claro, não há como 
seguir adiante. Muitos chegam no período do juniorato sem algo claro para o seu acompanhamento. 
Há muitos improvisos. Estamos aprendendo dos erros cometidos.  

Foro aberto da assembleia: há uma questão colocada pela província Argentina Sul em relação com 
a liderança de um Irmãos, depois de ser eleito para um determinado cargo, neste caso, de reitor. A 
resposta dada pelo representante do Generalato, Ir. Guy Mazola, é de que o problema é mais com a 
província, pois no nível do Generalato e do Vaticano está sendo mais fácil agora conseguir essas 
permissões para os Irmãos. (Trata-se de nomeações para reitor e vice, assim como para superior de 
distrito e vice).  

Uma clara necessidade que algumas províncias estão enfrentando é o fato de não ter Irmãos. Vê-se a 
necessidade de pedir ao Generalato que envie primeiros destinos para essas províncias. Quando uma 
província se vê na necessidade de ajuda, é importante que este assunto seja discutido na reunião do 
conselho de formadores da subzona ou zona. Alguém sugeriu que teríamos a oportunidade de abordar 
estas questões nas próximas sessões desta assembleia, quando trataremos de Formação, Promoção 
Vocacional e Missão. 

 Partilha de vida do Ir. Josimar Ferreira (BOL)  NB: o seu texto será publicado mais adiante.  
(Essa narrativa aconteceu a partir das 20:30, na sala de encontros).  
 
22 de fevereiro de 2018 
Partilha de vida do Ir. Victor  Argentina Sul (ARS): o Ir. Víctor mencionou logo no início, que 
encontrar-se com um Irmão verbita antes de entrar na Congregação o ajudou muito no seu 
discernimento vocacional. (cf. texto anexo: Hno. Hirch_Historia de vida)  

Subzona Mesoamérica:  

México: há dois Irmãos nesta província, um deles é polonês que entrou na SVD na Espanha e fez seus 
estudos e votos perpétuos no México. O outro chegou à província 28 anos atrás, vindo da Alemanha e 
trabalhou por muitos anos na região de Chiapas. Há um único Irmão de origem mexicana, da cultura 
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Maya do Caribe.  Uma questão difícil que se apresentava era que alguns de nossos confrades diziam 
que tínhamos que promover a vocação dos Irmãos para que eles pudessem buscar dinheiro para a 
província... 

Região CAM: Ir. Pedro Azuaga está há 4 anos nesta Região. Nos últimos dos anos, tem trabalhado no 
Panamá, como administrador e Promotor Vocacional. Não partilhou muito, devido ao pouco tempos 
nesta Região. 

Perguntas do foro da assembleia: Como está sendo a formação dos Irmãos nesta Subzona? A 
resposta foi: não há um programa separado para Irmãos, estão juntos com os candidatos clérigos. Não 
há um programa específico para a formação dos Irmãos.  

Não tendo um programa específico, tendo candidatos a Irmãos poderiam estes ser enviados a outras 
províncias para formação? Sim, foi a resposta. 

Havia um Irmão indonésio no México, porém sentindo que o povo necessitava mais de padres do que 
de Irmãos, ele pediu sua mudança de status dentro da SVD.  

Tendo Pedro mudado de profissão para ajudar na Região CAM, de enfermeiro a administrador 
financeiro, como você se sente? A resposta de Pedro foi: no início não me senti bem, porém, agora 
estou bem. A sua mudança de trabalho foi porque ele viu a grande necessidade da Região. 

Outros comentários: na BRC vemos que há padres procurando outras formações como psicologia, 
direito, etc. Não seria esta uma forma de substituir  a vocação dos Irmãos? Seria necessário investir 
mais na promoção vocacional para os Irmãos. 

 

Subzona Norte 

Tivemos a partilha de vida do Ir. Steve Pardy, USW (cf. anexo: Bro. Stephen Pardy  Life story).  

Apresentação da subzona Norte: o Ir. Mike Decker (USC) começou a apresentação desta subzona, 
mostrando algumas informações provindas do Encontro de Cebu (PHS), de 2009. Ele nos apresentou 
um power point (ppt) mostrando alguns dos Irmãos presentes da Subzona Norte naquele evento, além 
de outras informações relacionadas com os Irmãos em EUA.  

Na sequência, Ir. David Nikins (USS) nos disse que na sua província são 64 membros e destes, 5 são 
Irmãos. A província está administrando paróquias afro-americanas. A província tem uma importante 
história ligada à formação dos nossos primeiros confrades afros nos Estados Unidos, bem como para 
toda a Igreja Norte americana. Atualmente, os Irmãos estão trabalhando na administração, na casa de 
retiros da província, e os demais, estão na casa dos idosos verbitas. Há um grande trabalho feito em 
conjunto com os leigos e leigas da província.  

Formação inicial dos Irmãos (USC): No passado, havia uma experiência de formação separada de 
Irmãos e clérigos. Hoje esta formação é feita em conjunto. Quais são os prós e contras desta 
experiência? Houve uma mudança, pois em Chicago havia mais oportunidades de preparação para os 
Irmãos. Mais tarde, viu-se a necessidade de ter uma comunidade onde todos pudessem partilhar a vida 
de acordo com os diferentes status dentro da SVD. A formação é comum e alguns estudos podem ser 
juntos, porém, há uma variedade maior para a formação profissional dos Irmãos. Alguns deles vão ao 
Programa de Formação Transcultural (PFT/OTP). A riqueza da vocação do Irmão é que tem uma 
variedade muito maior de profissionalização, tendo em vista que os clérigos têm que seguir a formação 



5 
 

obrigatória para a sua ordenação presbiteral. Alguns destes clérigos mais tarde procuram outras 
formações profissionais. Atualmente, temos três Irmãos em votos temporários. A Secretaria das 
Missões é liderada por um Irmão, as dimensões características têm a presença de Irmãos. Há uma 
tentativa de fazer de nossas paróquias, lugares de missão. O material de animação vocacional é feito 
em Vietnamita, português, inglês, espanhol, polonês, etc.  

Perguntas do foro da assembleia: Quantos Irmãos em formação e quantos são americanos? A 
resposta foi: um nasceu no México e dois no Vietnam, mas todos cresceram nos EUA. As vocações 
que vêm dos americanos e dos europeus são em sua maioria muito clericais e não conseguem viver em 
nossas comunidades verbitas, por isso, eles não permanecem conosco. 

Subzona Brasil 

O Ir. Paulo E. de Lima (BRC), apresentou um bom panorama dos Irmãos verbitas no Brasil. Destacou 
que são 18 Irmãos na subzona, formada pelas 3 províncias (BRC, BRN e BRS) e uma região (BRA). 
Também destacou os vários campos de atuação em que os Irmãos estão engajados: pedagogia, teologia, 
medicina, administração, direito, psicologia, bíblia, enfermagem, ciências religiosas, ciências da 
computação. Em 2019 haverá o 18º Encontro Subzonal dos Irmãos.  

Dados gerais por idade: 9 Irmãos estão entre 60 e 80 anos, 6 entre 30 e 60 anos, 3 abaixo de 30 anos. 
De 2002 até hoje, 12 novos Irmãos foram enviados em missão. Nesses anos, o Brasil teve mais Irmãos 
que qualquer outra província na Zona PANAM. (Para mais detalhes, ver relatório e ppt anexos).  

Foro aberto da assembleia: eria sido bom se cada Subzona tivesse 
também apresentado esse tipo de estatísticas . Quando se fala da formação dos Irmãos, quais são os 
problemas encontrados nessa formação? Resposta: uma dificuldade particular é o acompanhamento 
deles nos votos temporários, pois nesta etapa eles fazem diferentes cursos (formação teológica e 
profissional) e também realizam o PFT em outros países e culturas.  

Tivemos a partilha de vida do Ir. Nelson A. Pires André (BRC). (NB: o seu texto será publicado 
mais adiante)  

Foro aberto da assembleia: de acordo com a partilha do Ir. Nelson e dos demais Irmãos antes, em 
nenhum momento se expressaram algum tipo de sofrimento advindo do clericalismo. Houve algum? 
Resposta: em vários momentos isso aconteceu. Nos anos 60, o Ir. Nelson foi eleito vice-reitor e o 
superior o questionou por isso, mas respeitou a decisão do grupo e não impugnou as eleições. 

Celebração eucarística: Cátedra de São Pedro (22/02). A celebração foi presidida pelo Pe. Marcelo 
Cattáneo, coordenador zonal, às 18:15. Nessa ocasião, utilizamos a língua espanhola, fazendo a 
tradução para o inglês da reflexão da Palavra de Deus, feita pelo Ir. Néstor Benítez (ARE).  

 

23 de fevereiro de 2018 

Tivemos a partilha de vida do Ir. Joaquin Mnich (MEX). O seu texto será publicado em breve.  

Nascido na Polônia, cresceu na Alemanha, onde conheceu a SVD. Teve um forte interesse pela 
América Latina, olhando para a proposta eclesial aqui vivenciada com a Teologia da Libertação e das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Através de um amigo padre, seu interesse aumentou, agora 
no sentido de ir ao México e viver com os povos indígenas durante sua experiência de OTP. Além de 
aprender o espanhol, viu a necessidade de começar a aprender línguas indígenas, pois são mais de 60 
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dialetos ali falados naquele país. Retornando a Europa, decidiu seguir sua preparação para a Vida 
Religiosa como Irmão. Esteve em St. Gabriel, na Áustria e em Steyl (Holanda) por mais de 8 anos e 
depois disso recebeu seu primeiro destino missionário para o México e ali chegou durante um período 
de revolução dos povos Maya ali presentes (1994). Foi então trabalhar em Cuba por algum tempo. 
Depois, voltou no México durante o período da revolução enfrentando, junto com outros missionários, 
perseguições e incertezas. Esteve envolvido na formação inicial verbita por alguns anos. Hoje trabalha 
no Centro de Acolhimento aos Migrantes, em Salto del Água, Chiapas.  

 

Trabalho em grupos (inglês, espanhol e português): 

Orientações para os grupos: Identificar aspectos em comum da realidade dos Irmãos SVD em 
PANAM e outros aspectos relevantes para tratar nesta assembleia zonal.  

TG1: Inglês 

Formação: 

 Todas as províncias/regiões devem ter um plano de formação para Irmãos, por escrito. 
 Explorar as possibilidades de uma formação verbita de 5 ou 6 anos, incluído OTP, focando na 

preparação religioso missionária. (Só depois disso, viria a formação específica de clérigos e a 
profissional dos Irmãos).  

 Produzir mídia e tecnologia sobre os Irmãos para a promoção vocacional.  
 Os Irmãos estão promovendo a educação para o povo; são os superiores que devem prover de 

fundos para isso. 
 Devemos produzir um plano de ação e não só recomendações  identificar Irmãos que possam 

fazer isso. Por exemplo: para o programa de formação dos Irmãos. 
 Se não há Irmãos, o que fazer para remediar isto? 

Liderança: 

 A Igreja nos quer a todos os verbitas como membros de uma instituição clerical. No entanto, 
temos que respeitar todos os membros quando eleitos. 

 Escolher a melhor pessoa para servir. 
 Necessitamos preparação para que os verbitas na liderança possam servir de forma competente. 
 A vocação do Irmão não é totalmente valorizada ou entendida. 

Discutir a mudança de status na SVD 

 De Irmão para clérigo, com maior atenção.  
 A formação deve ajudar no discernimento da vocação do Irmão. 

Criação de pequenas unidades para os Irmãos exercerem o serviço missionário 

 Uma comunidade de vida e missão de 3 ou 4 Irmãos  e ali desempenhar ministérios similares.  
 Trabalhar na administração de paróquias, sem perder a identidade de Irmãos.  
 Buscar novos ministérios com os leigos e leigas 

TG2: Espanhol 

 Destacar mais os critérios para a formação inicial.  
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 Identidade da Congregação  
 Desenvolver uma formação carismática (aqui refere-se ao carisma verbita) 
 Ter um equilíbrio profissional/espiritual 
 Levar e conta a análise da realidade sócio-político-cultural-religiosa 

TG3: Espanhol 

Formação: 

 Promover a ministerialidade universal do Irmão verbita ad intra e ad extra 
 Cultivar a disponibilidade durante a formação inicial.  

Memória da vocação do Irmão: 

 Significa partilhar experiências, recuperar testemunhos de vida e fazer reflexão sobre isso.  

Identidade: 

 Superar a mentalidade e atitude clerical.  
 Promover o espírito da vida religiosa e da SVD 

TG4: Espanhol 

Pontos comuns são: 

 Abertura, sinceridade e transparência na apresentação das subzonas e das histórias de vida.  
 Construção de nossa história vocacional e missionária como Irmãos religiosos verbitas 
 Os Irmãos dão respostas positivas através das dimensões características e aéreas verbitas 
 Os Irmãos vivem a alegria, apesar das dificuldades da estrutura eclesial/SVD. 
 A vida religiosa verbita sem os Irmãos correria o perigo de perder o sentido da identidade 

religiosa da Congregação.  

Propostas: 

 Considerar a distribuição dos Irmãos nas províncias/regiões (levar conta as casas de formação) 
 Estabelecer a continuação desta assembleia zonal a cada três anos. 
 Que as províncias/regiões que ainda não tenham um programa de formação para Irmãos que o 

preparem de forma urgente, acompanhadas pelo coordenador zonal dos Irmãos. 
 Preparação de testemunhos vocacionais e missionários de Irmãos para a animação vocacional. 

 

TG5: Português 

Coisas em comum: 

 O aspecto da realização pessoal  felicidade em ser Irmãos verbitas 
 Os desafios durante a formação inicial 

Propostas: 

 Elaborar um livreto vocacional com testemunhos de Irmãos bem engajados 
 Estabelecer programas de formação para Irmãos, inseridos nos programas formativos das PRM 
 Avaliar o programa de formação dos Irmãos a cada dois anos 
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 Presença de Irmãos neoprofessos (neo-verbitas) em cada PRM 
 Direito de contribuir como liderança (direção, membro dos conselhos, etc) 
 Ter um coordenador da formação dos Irmãos em cada PRM e subzonas, participando dos 

conselhos de formação. 
 

TG6: Português 

 Plano de Formação para Irmãos e clérigos é comum na Subzona Brasil 
 Encontro semestral dos Irmãos juniores (em v. temporários) em esta subzona.  
 Questão da Liderança (rever isso) 
 Formação profissional vs formação religiosa (não perder o equilíbrio). 
 Encontro bianual dos Irmãos verbitas em v. perpétuos da Subzona Brasil.   

 
 

A Ministerialidade do Irmão na Igreja 
Assessoria externa: Frei Oton da Silva A. Júnior, ofm (1977) 

 
Frei Oton Júnior é da Ordem dos Franciscanos Menores (ofm), morando atualmente em Belo Horizonte 
(MG). Ele descobriu sua vocação para ser Frei/Irmão no tempo do seu noviciado, em 1997. Não é um 
especialista no tema que vamos tratar, mas preparou-se para esta fala conosco. 

Ver o anexo  (texto) e power point (ppt).  

Algumas clarificações:  

 Em nossa congregação (ofm) quando o fundador faleceu havia mais Irmãos que clérigos na 
proporção de 3 por 1. Mas, poucas décadas mais tarde, os Irmãos já foram excluídos da 
liderança da ordem.  

 Temos a necessidade 
1,14), nos devem inspirar na vivência da nossa vocação religiosa a serviço da missão.  

Alguns pontos da palestra do assessor:  

 No próximo Capítulo Geral SVD, fala-se de estar , uma forma de 
buscar novas formas de viver a Palavra. Temos que insistir numa formação para a Vida 
Religiosa, onde a vida comunitária seja mais enfatizada.  

 Muitas dessas coisas que sonhamos, nós, Irmãos, temos que dar os primeiros passos de forma 
concreta. 

 Pregar o Evangelho é considerar os aspectos litúrgicos, mas lembrar que ele não se esgota ali. 
Ele se concretiza na vida das pessoas.  

 Temos que mudar a mentalidade para alcançarmos novas formas de Vida Religiosa. Não 
podemos usar mentalidades antigas para chegar a essas novas formas.  

 Nosso medo é ver a situação que a gente percebe na Igreja: o Papa Francisco é muito aplaudido, 
mas pouco seguido. Como será o seu sucessor?   

 Não somos ordenados por opção, mas por vocação. (Isto implica a fidelidade ao chamado de 
Deus para cada um de nós).  
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 Considerações finais: valorizar mais os votos religiosos dos Irmãos, em nível interno bem 
como entre diferentes congregações. Isto nos ajudará a superar complexos de inferioridade 
presentes. Somos discípulos de Jesus, embora não sejamos perfeitos. Essa é uma forma de 
questionar os religiosos clérigos. Ou seja, o seguimento de Jesus/discipulado, a consagração 
religiosa de forma plena no mundo de hoje, quem consegue viver isso? É através do diálogo e 
da partilha de ideias que a gente irá conseguir encontrar caminhos. Temos que ter a mente 
aberta, prontos para enfrentar desafios, porque é através deles que podemos encontrar novos 
caminhos. Dali a importância de promover encontros inter-congregacionais de Irmãos, pois 
juntos podemos ampliar a nossa visão.  

 

24 de fevereiro de 2018 

Passeio Comunitário à Itanhaém, Baixada Santista. (Estivemos na Colônia de Férias da 
Arquidiocese de São Paulo/SP). Ali tivemos um almoço festivo, um bom ambiente de partilha 
informal, possibilidade para visitar a parte histórica da cidade e banhar-se no mar, etc. (Saímos da casa 
de Suzano/SP às 08:30 e voltamos ali por volta das 19:00). Ao chegar perto da casa em Suzano, fizemos 
a nossa oração de agradecimento a Deus pelo bonito dia que passamos juntos.    

 

25 de fevereiro de 2018  
Celebração da missa dominical em inglês, mas também utilizando o espanhol e o português para a 
leitura e o salmo. (Além disso, o celebrante principal, Pe. Eduardo Machado, coordenador zonal da 
formação verbita, cantou a doxologia em língua Hindi). Durante essa missa, o Ir. Bernie compartilhou 
uma bela história da Jamaica que tem como personagens um pai e seu filho. A narrativa descreveu um 
pai pescando e seu filho nadando perto, no rio. O drama acontece quando o pai vê a chegada de um 
crocodilo para atacar seu filho. Ele grita para o filho nadar rápido e assim chegar ao bote do pai, 
mas o crocodilo conseguiu morder as pernas do menino. Então acontece uma luta feroz entre o pai 
que segura as mãos do filho e o crocodilo que quer levar o seu filho. Nisso, ouve-se um disparo: um 
caçador tinha visto a luta e atirou no crocodilo, que ao sentir o impato da bala, soltou o menino. O 
filho passou por uma cirurgia delicada, mas conseguiu caminhar de novo, porém ficou com as marcas 
nas pernas. Quando um grupo lhe faz notar que ele jamais poderá quitar-se essas marcas, o menino 
mostrou-lhes as marcas que seu pai tinha deixado nos seus braços para salvá-lo... e acrescentou: meu 
pai jamais me abandonou! Essa história foi relacionada com a narrativa do Evangelho desse dia (A 
Transfiguração de Jesus  Mc 9,2-13). Deus apresenta Jesus co nele, também 
nós podemos sentir-nos seus filhos amados, porque Ele jamais nos abandona!  
 

Painel sobre a Promoção Vocacional: 
O Ir. Mike Decker explicou que esta parte era para o Ir. Duylinh Tran (USC) apresentar. Mas, como 
ele não pode vir, devido ao luto familiar, ele vai fazer a apresentação. Ele disse que as três províncias 
da subzona Norte têm uma equipe em comum par a animação vocacional verbita. Esta equipe é 
composta de um Leigo e uma leiga e mais 3 padres e um Irmão. Eles servem em várias áreas 
geográficas dos EUA e também recebem candidatos de vários países.  

Números em Formação: total 85, dos quais 35 em votos temporários. Desde 2007 promovemos a 
SVD da América Latina. Para aprender inglês e talvez servir na subzona Norte. O Ir. Duylinh contata 
os interessados na vocação do Irmão. A decisão sobre a vocação é feita no pré-noviciado.  
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Chile  Animação vocacional: Pe. Erasmus Beghu  com alegria disse: Estamos começando!!! - 
Desafios: falta de cultura vocacional, os confrades não ajudam a recrutar. Deixado para tudo para 
Erasmus. Mas precisa de uma equipe! Temos um plano de ação para três anos: no primeiro se foca no 
processo vocacional; no segundo, se produz um folheto para coordenadores e membros para usar, e no 
terceiro é para os distritos promoverem o plano. Cada Confrade deve acompanhar os candidatos.  

- A província organiza um encontro de 4 dias de jovens das nossas paróquias e colégios. Precisamos 
fazer um melhor acompanhamento desses jovens. Já temos três vocações para a SVD!!! - Como 
melhorar? Através de uma equipe coordenada, mas TODOS os confrades precisam estar envolvidos.  

 
BRA  Animação Vocacional: Ir. Blaisus Kindo. Em cinco anos, obteve 12 candidatos, seis ainda 
estão com a SVD. Ele acrescentou: é nosso TESTEMUNHO que atrai a juventude.  

- Desafios: falta de 'cultura vocacional', alguns confrades até fazem algumas tentativas! Muitos jovens 
seguem a internet e são afetados negativamente por ela. É necessário que os jovens possam visitar 
nossas comunidades. Muitos confrades não falam sobre sua vocação e isso dificulta a tarefa. 

Várias atividades foram realizadas: visitas a escolas e famílias, organização de oficinas vocacionais, 
encontros com coroinhas. Há uma grande necessidade de acompanhá-los, precisamos de uma equipe 
vocacional. "Não é um trabalho de um homem só." Alguns candidatos se identificam com os 
missionários leigos. 

 
CAM  Animação Vocacional: Pedro Azuaga disse que o ano passado um promotor começou a 
trabalhar em cada país (distrito), agora tem-se 4 candidatos na Nicarágua (3 de Salvador, um do 
Panamá). Eles fazem um ano de Postulantado.  

 
MEX  Animação Vocacional: Eduardo Machado e Joaquin Mnich: obtivemos 3 novos candidatos -  
Eles também dizem que falta a cultura vocacional; a tarefa de animação vocacional é deixada para uma 
pessoa (promotor vocacional).  Temos reuniões com jovens; quatro deles querem ingressar na SVD 
neste verão. Há uma necessidade de explicar a diferença entre o Irmão e padre. Cuba: tem-se medo de 
que alguns jovens se juntem a nós para deixar o país. 

 

- Subzona Andina: Edmundo Condori: cada distrito tem uma equipe vocacional, - Sim, todos devem 
ser promotores. No momento temos 3 candidatos verbitas em Equador y 2 na Colômbia.  

Desafios: nenhum confrade está a tempo completo, além do fato que muitos candidatos deixam os 
programas formativos da SVD. Isso é desalentador. Precisamos iniciar um programa e renová-lo.  A 
proposta é fazer um programa conjunto na subzona. Falta de apoio aos formadores, cultura secular.  

Perguntas / Esclarecimentos...  
Podem suas equipes procurar confrades para acompanhar os candidatos? A maioria dos animadores 
vocacionais tem outros empregos (não estão a tempo integral).  

- É importante que um animador vocacional ajude os nossos promotores dos distritos. As equipes de 
vocação precisam ajudar as paróquias com materiais. Alguns estão tentando promover a vocação com 
os quatro Coordenadores de Dimensões característicos. O problema constante é PESSOAL (confrades 
disponíveis para este trabalho).  
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Subzona Norte: trabalhamos com SSpS e visitamos os candidatos. O ano da vocação não foi muito 
bem aproveitado, talvez façamos isso de novo. Fazer peregrinações para convidar jovens... além disso, 
pedir aos leigos para ajudar no escritório vocacional, pedir que os SVDs façam visitas às famílias.  

  
-Subzona Brasil: Precisa-se de maior acompanhamento para ajudar os candidatos a decidir seu 
chamado, independentemente da Congregação. 

 

Painel sobre a Formação dos Irmãos SVD 
 
Formação: México, Cuba: 
- Atualmente há apenas dois Irmãos - Alguns motivos: clericalismo na Igreja, individualismo que 
predomina na sociedade civil, famílias fragmentadas. Na Igreja, preocupam-se apenas com a falta de 
sacerdotes. A sociedade secular não ajuda. Quando não têm Irmãos, não precisa promover, pensa-se. 
No entanto, isso DEVE ser uma preocupação da SVD. Mt. 23:8 Vocês são todos Irmãos. Sim, devemos 
promover todas as vocações. Precisamos de nossa unidade e diversidade! A falta de um Irmão em uma 
comunidade é uma comunidade empobrecida. Precisamos rezar ao Senhor e responder às necessidades 
do nosso tempo. 

 

Argentina - Ir. Néstor: ele estava fazendo um trabalho na educação; agora deixou isso para ocupar-
se da Formação; foi para responder à necessidade da província (abertura do Aspirantado em ARE, no 
início deste ano). Ele ainda compartilhou três pontos significativos sobre a Formação dos Irmãos: 

1º ponto: não se trata apenas de revisar os programas, mas a prática de vida, o modelo de vida religiosa 
e missionária que estamos cultivando. O clericalismo nos afasta do modelo de vida que Jesus queria 
para a sua Igreja.  

2º ponto: a diminuição do número de Irmãos em nossa Congregação também tem a ver com as 
adores e superiores para que vários candidatos mudassem de opinião e optassem 

pelo sacerdócio na SVD. Com o passar dos anos, a formação verbita focou-se mais na preparação de 
clérigos, deixando a formação dos Irmãos em segundo plano, e, às vezes, esquecida. O Senhor não 
tem deixado de chamar pessoas para esta vocação, porém houve uma falta de adaptação da nossa 
Congregação a uma propuesta formativa de candidatos adequada a nossos tempos.  

3º ponto: a formação do Irmão verbita, a partir do documento de Cebu (PHS/2009) até hoje. Muitas 
províncias e regiões nao implementaram as recomendações que foram feitas nessa ocasião. Inclusive, 
muitos formandos não conhecem o Documento Final dessa assembleia. Todas as províncias deveriam 
ter um programa de formação dos Irmãos e atualizá-lo periodicamente.  A formação dos Irmãos deveria 
estar relacionada com a missão atual da SVD... precisamos de planos de ação! 

 
Equador  Roberto: ele lembrou da reunião da zona PANAM, em Paraguai, de 1998, com o Superior 

m escolher 

os seguintes pontos:  

1º ponto: a Formação deve ser para a MISSÃO e em comunidade. 

2º ponto: o pré noviciado ajuda a discernir a vocação; depois, a pessoa deve ser flexível, se alguém 
recebe uma preparação para um campo específico, este deve corresponder às necessidades da SVD. 
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Junto com o PFT, que o candidato esteja pronto para ir às margens/periferias sociais, não para as nossas 
zonas de conforto. Lidar com a migração: isto é um desafio missionário em toda a zona PANAM.  
Outro assunto: precisamos formar equipes de Irmãos verbitas para a animação vocacional. Exemplo: 
dois Irmãos permanecem no Chile por algumas semanas, promovendo as vocações verbitas, sobretudo, 
a dos Irmãos verbitas.  

3º ponto: FORMADORES. Eles devem estar cientes das duas expressões do ser verbita: Irmãos e 
Sacerdotes. Também é importante ter formadores bem preparados. É preciso favorecer a participação 
dos leigos/as no processo formativo dos nossos candidatos. Onde for possível, convidar também as 
SSpS a compartilhar essa tarefa. TODOS precisam ajudar na animação vocacional, não apenas o 
superior provincial ou o promotor vocacional.  

 
Subzona Norte: Mike Decker (cf. PPT anexo: USA  Brothers 2018) 
Além desse ppt, o Ir. Mike falou da atualização do Documento Cebu. Dois Irmãos fizeram o PFT. 
Foram acompanhados por Irmãos na Tailândia, em 2016. Os Irmãos em votos temporários têm uma 
Declaração de Missão, com objetivos e um plano de ação para a vida comunitária  e outros aspectos 
da formação e missão multicultural. Temos um Irmão nos três níveis da formação: pré-noviciado, 
noviciado e pós noviciado. Todas as etapas formativas são realizadas em comunidades pequenas (de 
10 membros aproximadamente), onde se implementa o programa de formação verbita, incluido aquele 
dos Irmãos. 

 
ETAPAS de Formação:  
Pré-noviciado: acompanhar os candidatos no tempo em que estes procuram concluir seus estudos de 
segundo grau (secundária) com a obtenção de um certificado de estudos, conhecido também como 
programa dos associados. 

Noviciado:  enriquecimento espiritual (ano canônico), juntos: candidatos Irmãos e clérigos.  

Pós-noviciado (Juniorado): Inclui a formação profissional e OTP/PFT. Além do ministério 
pastoral/social semanal de 4 a 8 horas. 

Esclarecimentos / perguntas do foro: É importante que os formadores acompanhem de perto os 
candidatos verbitas, incluidos os Irmãos. Ver o que estão fazendo bem e o que falta corrigir, etc. 
Pergunta: O que foi feito para implementar o Documento de Cebu? Precisamos lembrar os confrades 
para mantê-los responsáveis. deste documento ficou aquem. Por 
exemplo, para esta Assembléia, foi feita uma pesquisa sobre as recomendações de Cebu, mas apenas 
4 responderam. Além disso, o Generalato tentou organizar uma oficina para os Irmãos, em 2017, mas 
só alguns se inscreveram, e assim foi descartado. O número de Irmãos está ficando mais baixo, 
portanto, é muito difícil enviar Irmãos para outras Províncias. Mas, o Ir. David, da Papua Nova Guiné 
(PNG), foi destinado à província USS.  

 
Domingo à tarde (25/02) 
Ir. Guy Mazola "O Serviço Ministerial dos Irmãos SVD à Luz das Orientações Congregacionais" 
(Ver anexo)  
Notícias / perfil atual da SVD. Pe. Heinz Kulüke está em Uganda, Pe. Budi-Kleden em sua casa, na 
Indonésia; Pe. Kisala na Índia. Atualmente somos 6.005 membros em 84 países.4.085 sacerdotes e 568 
Irmãos. Há 854 Escolásticos, 84 Irmãos em votos temporários e 343 Noviços. No último ano, 99 
verbitas receberam o primeiro destino missionário (13 Irmãos). Assim, ainda continuamos estáveis!  
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Resposta à apresentação do Ir. Guy: foi ótima!  Observação: para sacerdotes em nossa Congregação é 
difícil focalizar seu caráter religioso.  

 

Trabalho em grupos 
Orientações para os grupos: A que aspectos dessas Orientações Congregacionais (OCs) devemos 
prestar-lhe maior atenção?  Que sugestões temos para implementar essas OCs em PANAM?  
Relatórios (A partir das 20:30):  
 
Grupo 1, inglês: A que aspectos devemos prestar mais atenção?  

Ad Extra  1ª Migração, 2ª Discórdia Política (EUA, Brasil, RDC = República Democrática do Congo). 
As migrações tornaram-se um grande desafio missionário nestes tempos...  

Ad Intra - Formação, como ajudar outras províncias? (colaboração da Indonésia, EUA, etc.): Focar na 
Família e Juventude. Exemplo: o programa de jovens vietnamitas, focando a paz e a reconciliação  

Que podemos fazer?  
Como Irmãos, trabalhamos com as pessoas como iguais, assim podemos trabalhar com migrantes, com 
os que sofrem a privação de direitos, etc. Devemos enviar candidatos para trabalhar no ministério do 
Migrante. 

 - Compartilhar pessoal em um programa de rotação para essas províncias que precisam de ajuda para 
formar Irmãos.  

- Trabalhar com famílias, enfatizar a validade e o valor da vocação do Irmão.  

Grupo 2, espanhol: 
Estamos no tempo de Quaresma, tempo de conversão. Isto deveria motivar-nos a examinar com mais 
atenção a vocação dos Irmãos. Temos mais reuniões, mas os números ainda estão diminuindo, 
devemos perguntar-nos: o que não estamos fazendo bem? Nós somos a mesma Congregação, composta 
de Irmãos e Sacerdotes, - precisamos de uma nova identidade? Devemos assumir as dimensões 
características da missão e fazer formação contínua afim de realizar o nosso trabalho com competência 
e dedicação.  

Missão  Ad Extra ... Procurar criar comunidades pequenas, onde colocar 2 ou 3 membros para servir. 
(trata-se das comunidades de vida e missão, formadas por dois ou três verbitas, dedicados a um 
ministério similar numa área geográfica próxima). Exemplo: ministério com os migrantes; nos centros 
de pastoral/comunicação, em projetos ligados à JUPIC, entre outros.  

Pergunta do fórum: Irmão Guy, qual é a sua impressão da vocação do Irmão em suas visitas? 
Resposta: Minha impressão geral é que a vocação do Irmão ainda não é clara para muitas pessoas, 
incluindo alguns de nossos próprios confrades. Mas o que é importante é que os próprios Irmãos 
estejam convencidos de sua vocação; de por que são Irmãos. Às vezes, isso está faltando. Mas, olhando 
em volta, temos Irmãos que vivem sua vida missionária com alegria e entusisamo! É com isso que nos 
devemos inspirar! 

Grupo 3, espanhol: Devemos dar mais prioridade à vocação do Irmão. 

Ad Extra: Família e Juventude: ir ao encontro deles pela via profissional (isto supõe, preparar-se para 
esse trabalho, não improvisar).  
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Questões sociais:  Migração; motivar um engajamento como trabalhadores sociais e nos cuidados da 
saúde do povo. Ver se é possível realizar projetos com outras instituições/ONGs, etc. (Os Irmãos têm 
a possibilidade de ampliar esta cooperação com outras pessoas, por sua condição de leigos religiosos). 

Ad Intra: Finanças e administração. Existe uma grande necessidade de administradores na SVD. Além 
disso, a interculturalildade crece na SVD, por isso é importante motivar a formação permanente.  

Propostas: 
1: Formação permanente regular, leitura. 

2: Fazer uma lista de prioridades onde os Irmãos podem trabalhar. 

 

Grupo 4, espanhol  
Ad Intra: Formação ... Existe um programa atualizado de formação dos Irmãos SVD? Se não houver, 
elaborar um! Em que medida acompanhamos os candidatos no programa? É necessário apoiar os 
formadores. Muitos confrades tendem a esquecer a promoção da vocação verbita. Há dificuldades; por 
exemplo, muitas famílias não entendem a vocação do Irmão... acham que alguns que não são muito 
inteligentes podem ser Irmãos. Além disso, outros acham que o candidato vai estudar e obtém um 
diploma, em seguida, sai. Os Irmãos oferecem uma maneira diferente de estar com as pessoas.  

Ad Extra, A contribuição dos Irmãos é relevante. Qual o ministério prioritário para nós hoje na Zona? 
Ao parecer, um ministério que deveria ser mais assumido pelos Irmãos é aquele dos migrantes. Os 
Irmãos podem também contribuir para as necessidades da SVD.  

 
Grupo 5, português:  
1. Precisamos enfatizar a importância de ser IRMÃOS! Ser religioso, ver o carisma do Irmão, não 
apenas no trabalho profissional, mas também na vida espiritual, nos seus relacionamentos, etc.  

2. Vida comunitária e caminhada espiritual ... aqui temos grandes desafios: precisamos destacar o 

relacionamentos é resultado de uma espiritualidade adequada, inspirada no diálogo profético, na escuta 
e no amor de Deus.  

Algumas dificuldades particulares: alguns formadores são imaturos ao lidarem com candidatos Irmãos.  

A falta de compromisso com a vida comunitária e a vida intergeracional; às vezes, também se percebe 
a rivalidade entre as províncias / regiões dentro do país.  

Propostas: avaliar os programas de formação dos Irmãos a cada três anos.  Alterar o status jurídico da 
SVD, de clerical para uma Congregação mista.  
NB: um grupo de português foi cancelado, devido à ausência momentânea de alguns participantes. 

  

Esclarecimentos / desafios... (Foro Aberto) 
Alguns comentaram acerca do noviciado em comum, que no início deste ano foi interrompido no 
Paraguai. Agora, apenas o Brasil tem um noviciado ativo, na América do Sul.  

Por que existem programas de formação em comum? Eles visam capacitar os nossos formandos na 
vivencia da interculturalidade/internacionalidade como parte do processo formativo. Além disso, se 
evitam ter várias casas de formação e vários formadores envolvidos com poucos formandos.  
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Precisamos de um melhor programa de pré-noviciado ... Chile, ainda precisa de um programa para 
Irmãos. No geral, há uma necessidade maior de obter programas de formação significativos. Então, 
devemos fazer planos de ação significativos, com metas mensuráveis e identificar pessoas 
responsáveis ... Dado ao quadro de formação atual em PANAM. 

Os Irmãos devem estar na mesa onde as decisões são tomadas. Isso supõe um maior envolvimento dos 
Irmaos nas equipes de liderança nos diferentes níveis. Devemos aprovar algumas resoluções e enviá-
las ao Capítulo Geral. (Obviamente, aqui se trata de recomendaçoes, pois uma assembleia como a 
nossa, tem um papel  

 

Eleição para o Coordenador Zonal da Irmão. 
O Pe. Marcelo Cattáneo motivou a assembleia a escolher o novo coordenador dos Irmãos da Zona 
PANAM, quem, pela sua função, também será membro do comité executivo da Zona PANAM. Para 
iniciar o processo eletivo, foi proposto de escolher três nomes, dos quais se escolheria o coordenador, 
num novo escrutinio. (Os participantes da assembleia já tiham sido informados uma semana antes do 
início da assembleia sobre esta eleição).  

Primeira Votação: selecionar três nomes. 
Resultado:  
Josimar 9 

Nestor 4 

Roberto 12 

Berger 10 

Victor 3 

Edmondo 5 

Renato 4 

Bernie 8 

David 2 

Linh 1 

Michael 1 

Carlos 2 

Thomas 1 

Joaquin Mnich 2 

Paulinho 1 

Dominggos 1 

Pablo 1 

Víctor Hirch 1 

Erasmus 1 

Total: 69 votos (23 eleitores x 3 votos cada um)  
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O resultado dessa eleição favoreceu aos três Irmãos mais votados: Josimar Ferreira (BOL), 9 votos; 
Alfonso Berger (BRN), 10 votos e Roberto Duarte (ECU), com 12 votos.  

Sendo assim, o seguinte escrutínio foi realizado em base a esses três nomes. Desta vez, cada 
participante escreveu só um nome desses candidatos. Note-se que no segundo escrutínio houve 28 
eleitores, cinco a mais, que não participaram no primeiro escrutínio.  

 

Votação final: 28 eleitores (um voto cada um)  
Josimar Ferreira: 8 

Alfonso Berger: 4 

Roberto Duarte: 16 (Eleito)  
Tendo recebido a maioria absoluta de votos e ao ser consultado, o Ir. Roberto Duarte aceitou ser o 
novo Coordenador Zonal dos Irmãos. (Porém, acrescentou que seu mandato como coordenador dos 
Irmãos, no nível do Generalato expira em junho de 2018). Para a nossa assembleia, ele já pode começar 
a exercer a sua função de coordenador zonal dos Irmãos em PANAM. Quem confirma seu mandato de 
coordenador zonal dos Irmãos em PANAM, o Generalato? 

 

 

 

26 de fevereiro de 2018: 

Na parte da manhã houve trabalhos em grupos sobre três grandes temas que os Irmãos da Zona 
PANAM queriam destacar na reflexão: a Animação Vocacional, a Formação e a Missão.  

Os resultados foram apresentados na parte da tarde e depois de muitas discussões, uma equipe de 
redação foi criada para juntar as informações que vieram de cada grupo. A continuação, apresentamos 
um resumo dos resultados de todo esse exercício feito. Para facilitar a sua leitura e compreensão, as 
respostas foram classificadas como sendo prioridades, recomendações ou estrategias. (O Documento 
Final de nossa Assembleia incluirá as três orientações mais importantes para a Animação Vocacional, 
para a Formação e para a Missão dos Irmãos SVD). 

 

ANIMAÇÃO VOCACIONAL 
 

Na próxima assembleia Zonal de PANAM, em setembro de 2019, todos os pontos a seguir devem ser 
discutidos para verificar o processo da sua implementação: 

1. Prioridades  
- Promover uma melhor compreensão da vocação do Irmão SVD no espírito de nossa congregação 
missionária religiosa  

- Realizar durante o presente ano uma oficina de conscientização para toda a SVD no acompanhamento 
da promoção vocacional, em particular, da vocação do Irmão SVD.  
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- Fazer conhecer o nosso carisma e espiritualidade através das histórias de vida de confrades 
significativos, em particular, de Irmãos SVD que trabalham na zona PANAM.  

- Escolher um dia no ano em cada PRM 
ore de modo especial por esta vocação, nas paróquias, escolas e comunidades verbitas. 

- A liderança provincial deve animar os promotores da vocação das PRMs a incluir em suas campanhas 
vocacionais materiais específicos para a promoção da vocação do Irmão SVD. 

 

2. Recomendações 
- Recomendamos que as PRMs dentro da Zona PANAM dupliquem seus esforços na promoção da 
vocação do Irmão SVD no próximo triênio.  

- Que o Coordenador Zonal dos Irmãos acompanhe de perto os acordos e os planos de ação elaborados 
nesta primeira Assembleia Zonal dos Irmãos (Suzano - Brasil 2018). 

- Que os confrades sejam motivados a voltarem ao núcleo da identidade da nossa congregação para 
valorizar e favorecer a vocação da fraternidade, encarnada no Irmão SVD.  

- Recomendamos que, até o final de 2018, cada subzona eleja um Irmão que irá cuidar de locais e 
materiais para a renovação da vocação dos Irmãos.  

 

3. Estrategias 
- Que, nas próximas assembleias das PRMs e grandes encontros, haja um tempo específico para 
apresentar os resultados da 1ª assembleia zonal dos Irmãos verbitas de 2018 no Brasil.  

- Produzir materiais de mídia como ppt, clipes de vídeo curtos e livretos afim de disponibilizá-los para 
todas as PRMs em diferentes idiomas.  

- Fazer uso de nossas páginas de internet da SVD para difundir informações de promoção vocacional, 
especialmente sobre a vocação do Irmão verbita. 

- Organizar encontros, retiros, formação contínua e temas de renovação para Irmãos SVD uma vez a 
cada três anos na Zona PANAM ou Subzonas.  

- Revisar/verificar os materiais de promoção da vocação para ver se eles estão de acordo com o carisma 
e a espiritualidade SVD.  

- Colecionar todo o material que existe dos Irmãos durante o primeiro semestre deste ano, editando-os 
para serem utilizados na promoção vocacional. A tarefa é dada aos Irmãos Alfonso Berger (BRN), 
Paulo E. de Lima (BRC) e Roberto Duarte (ECU), que de alguma forma, já estão fazendo esse trabalho.  

 

FORMAÇÃO DOS IRMÃOS 

Na próxima assembleia Zonal de PANAM, em setembro de 2019, todos os pontos a seguir devem ser 
discutidos para verificar o processo da sua implementação: 

 

1. Prioridades 
- Que aquelas províncias que não tenham um programa de formação para Irmãos devem desenvolver 
um e apresentá-lo ao Coordenador Zonal da Formação até junho de 2020. 
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- As PRM que já têm um programa de formação para os Irmãos, devem atualizá-lo, levando em conta 
a realidade local e as orientações da SVD. 

- Criar um ambiente adequado na casa de formação, que favoreça o candidato, que o ajude a conhecer 
e desenvolver a identidade do Irmão SVD.  

- Fortalecer uma dinâmica espiritual enraizada na Palavra. Dela dependerá uma autêntica renovação e 
motivação missionária.  

- Reconhecemos que o inglês/espanhol são os dois idiomas principais da SVD e, portanto, devem ser 
aprendidos durante a formação inicial/permanente. 

 

2. Recomendações  
- Que o programa de formação para Irmãos inclua um plano teológico básico, o qual deveria ficar 
pronto até junho de 2020.  

- Que a formação humana e as habilidades sociais sejam enfatizadas para que os Irmãos possam 
trabalhar bem com as pessoas, com os pobres, etc. 

- Que todos os formadores dos Irmãos recebam uma preparação adequada antes de serem formadores, 
focando na vivência intercultural. 

- Que o conselho de formação, junto com o conselho provincial, elabore/renove o programa dos 
formadores.  

- Que se mantenha a formação comum, priorizando a identidade religioso-missionária da SVD.  

- Que a experiência de OTP/PFT seja requerida a todos os Irmãos em votos temporários, cuja 
implementação deverá ser verificada em junho de 2020.  

- Que a formação professional dos Irmãos seja orientada na direção das Dimensões Características e 
das áreas da SVD, no espírito do diálogo profético. 

- Que o tema da formação inicial e permanente dos Irmãos seja sempre considerado nas Assembléias 
Zonas e Subzonas, organizadas a cada três anos. 

- Que os coordenadores zonais dos Irmãos das outras Zonas: EUROPA, ÁFRICA e ASPAC sejam 
convidados para a próxima assembleia zonal dos Irmãos em PANAM. 

 

3. Estrategias 
- De acordo com as possibilidades das PRMs, formar uma equipe mista de formação com a participação 
de leigos/as e das SSpS.                                                          

- Incentivar reuniões semanais da leitura orante da Bíblia (Lectio Divina). Uma autêntica renovação e 
motivação missionária dependerão disso.  

- Onde candidatos a Irmãos e clérigos têm uma formação comum, um tempo de formação específica 
para os Irmãos seja estabelecido até junho de 2020. Por exemplo, oficinas de alguns dias ou semanas, 
inclusive de um mês, sejam oferecidas aos Irmãos.  

- Criar um banco de dados sobre a vocação dos Irmãos para a disseminação e apoio à formação. Isso 
será apresentado no final de 2018. 

- Um Irmão deveria fazer parte da equipe de formação, sempre que possível. 
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- Convidar Irmãos a partilhar suas experiências nas casas de formação através de conversas, oficinas 
e celebrações, pelo menos a cada semestre. Se as PRMs não tiverem Irmãos, poderiam receber apoio 
de outra provincias/regioes vizinhas, através da visita de Irmãos dessas últimas.  

- Estudar e aprofundar juntos os documentos e artigos referentes à vocação do Irmão na SVD e na 
Igreja. 

- Que todos os programas de formação para Irmãos sejam avaliados a cada três anos pelo conselho de 
formação, começando em junho de 2020. 

 

MISSÃO DOS IRMÃOS 
 

Na próxima assembleia Zonal de PANAM, em setembro de 2019, todos os pontos a seguir devem ser 
discutidos para verificar o processo da sua implementação: 

 
1. Prioridades 
- Para sermos bons religiosos missionários, precisamos desenvolver:  

 - Relações fraternas; (trata-se de enfatizar o modo de fazer missão) 

- Discernir a vontade de Deus através da oração comunitária; 

- Trabalhar com outros em abertura e criatividade; (importância do diálogo profético) 

- Comprometer-nos com os pobres, migrantes, excluídos, etc. (promover mais a JUPIC) 

 

- Em colaboração com o Coordenador dos Irmãos, o superior provincial/regional e seu conselho irão 
identificar entre nós, Irmãos idóneos para acompanhar a nossos jovens verbitas na Missão para: 

- Aprender o idioma e a cultura local; 
em direção aos outros povos). 

- Assumir uma transformação pessoal; (deixar-nos evangelizar e evangelizar os outros)  

- Assumir o tema do18º Capítulo Geral: na Palavra comprometidos com a sua 
 (Procurar a renovação espiritual em vistas da missão atual da SVD). 

2. Recomendações  
- A partir do nosso carisma e identidade SVD: 

- Estabelecer critérios de cooperação por áreas pastoris (indígenas, crianças, adolescentes, etc.). 

- Definir a função e a competência dos coordenadores nas várias instâncias dentro da SVD; 

- Aglutinar as iniciativas pastorais/sociais dos Irmãos; (cf. ministérios similares) 

 
3. Estrategias 
- Abertos aos desafios deste tempo, iniciar  novos ministérios: 

- Estabelecer comunidades de vida e missão; (pequenas comunidades de 2 ou 3 confrades, 
engajados em ministérios similares numa determinada área geográfica).  

- Realizar um trabalho mais decidido na animação e colaboração com os leigos e leigas; 
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- Colaborar com possíveis serviços intercongregacionais (cooperação na missão, como poderia 
ser o trabalho com migrantes, em projetos de JUPIC, etc.). 

 

NB: como mencionado anteriormente, o documento final desta assembleia resumirá as prioridades, 
recomendações e estratégias, descritas acima. Isto será feito assumindo três compromissos principais 
dos Irmãos SVD, referentes à Animação Vocacional, Formação e Missão. Seus compromissos também 
implicarão o apoio das lideranças provinciais/regionais, bem como dos confrades de cada PRM. 

 

Elaboração do Documento Final da assembleia 
Uma equipe de confrades foi escolhida para preparar um rascunho do Documento Final, tendo como 
base o que foi partilhado ao longo da assembleia. O resultado foi apresentado na manhã do último dia. 

Foro aberto para compartilhar algumas informações e sugestões. Às 20:30, os participantes da 
assembleia se encontraram novamente na sala dos encontros para compartilhar algumas sugestões e 

Por is dos participantes. Neste sentido, 

mencionadas antes. O Pe. Marcelo ainda disse que esta assembleia tem um valor considerável, pois se 
trata de uma instância maior, que representa o pensamento da Zona PANAM. Por isso, as 
recomendações e planos de ação sugeridos aqui merecem uma maior atenção por parte das equipes de 
lideranças verbitas (superiores provinciais/regionais de PANAM).  

Ficou ainda acertado que as atas desta assembleia serão enviadas ao Pe. Marcelo, quem, em sua função 
de coord. zonal, as reenviará ao Generalato e aos superiores provinciais/regionais da zona PANAM. 
Vários participantes ainda acrescentaram a sua grande satisfação pela realização desta assembleia, 
agradecendo à equipe organizadora, à província BRC que nos acolheu, e também à comunidade verbita 
da Casa de Nazaré (Suzano) pela acolhida e as facilidades oferecidas nesta ocasião.  

Antes de encerrar esta sessão, o Ir. Alfonso Berger apresentou aos participantes a folha de avaliação. 
Ela deveria ser preenchida e entregue amanhã, antes do encerramento da assembleia.   

 

27 de fevereiro de 2018: 

 

Última Sessão  

Após o café da manhã, os participantes voltaram à sala de encontros, onde foi apresentado o rascunho 
do Documento Final. Algumas emendas foram sugeridas, deixando à equipe de redação a liberdade de 
editar o texto de modo mais adequado, logo após a assembleia. Isso foi realizado e mencionado 
documento já se encontra disponível (cf. anexo: Documento Final_Assembleia Irmãos SVD).  

Logo, as folhas das avaliações foram recolhidas, enquanto que alguns participantes já empreendiam o 
seu retorno, fato que não foi bem apreciado, pois esses confrades perderam a celebração final (Missa 
de Envio). Nessa última sessão, ainda foram dadas a
parte da tarde. (Logo após o almoço, alguns participantes se deslocaram para a cidade São Paulo para 
atividades pessoais (tour na cidade, visita a amigos, etc.).  
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Missa do envio (12:00) A Eucaristia foi presidida pelo Pe. João Batista de Oliveira, superior 
provincial de BRC. Iniciamos a celebração com uma procissão dos participantes, a partir da entrada 
principal da casa até a sala dos encontros. (Num primeiro momento, se pensou em fazer a celebração 
no jardim, mas o tempo estava chuvoso, assim decidimos tê-la na sala de encontros, a qual foi arrumada 
de modo especial para essa ocasião). Alguns confrades da Indonésia motivaram a procissão com um 
canto na língua deles, enquanto que os demais participantes iam com a suas bandeiras e símbolos que 
trouxeram dos seus países de missão. O Ir. Josimar Ferreira ia na frente da procissão carregando o 
banner com o tema da nossa assembleia:  na Palavra, renovamos a nossa vocação e 
missão de Irmãos na Zona PANAM.  O Ir. Roberto Duarte também levava o incenso que tinha trazido 
das culturas indígenas do Equador. Assim, a celebração ficou bem animada, cheia de vida! 

Note-se ainda que para essa celebração, vieram algumas Irmãs SSpS de São Paulo. Foi um gesto de 
comunhão com elas e de aprecio pela vocação dos Irmãos por parte delas. Durante a celebração, dois 
Irmãos compartilharam algo do que significou para eles esta assembleia. Para isso, foram escolhidos 
o Ir. Carnisio Rech (BRS), o mais idoso, e o Ir. Edmundo Condori (BOL), o mais novo. Ambos 
compartilharam a sua alegria pela assembleia, pelo fato de encontrar-nos e animar-nos mutuamente na 
caminhada. Como no domingo anterior, o Pe. Eduardo Machado também fez a doxologia em Hindi. 
Os cantos e orações em diversas línguas (por exemplo, o Pai Nosso, foi rezado em Guarani), 

 e a bênção final, 
seguimos para o refeitório.  

Despedida dos participantes. Após o almoço, vários confrades seguiram para São Paulo ou cidades 
vizinhas. Alguns, porém, ficaram na casa, esperando o momento da sua partida. Todos os participantes 
foram levados ao aeroporto ou, em alguns casos, ao terminal rodoviário, afim de que pudessem voltar 
bem às suas respectivas províncias/regiões.  

A equipe de coordenação local desta assembleia (Irmãos Alfonso e Paulo e o Pe. Arnaldo) ainda se 
encontraram para tratar alguns assuntos relativos à assembleia. No dia primeiro e março de 2018, os 
Irmãos Alfonso Berger, Walter Zarza e Pedro Azuaga deixaram a casa de Nazaré, em Suzano, dando 
por encerrado a nossa estadia ali.  

Redação definitiva do Documento Final (DF). Com a participação dos Irmãos Bernie Spitzley, Mike 
Decker, Paulo E. Lima, Alfonso Berger e do Pe. Omir C. Oliveira, se editou o texto final. Logo de 
várias correções, o texto ficou aprovado e divulgado entre os participantes da assembleia. (O DF foi 
traduzido sem demora do inglês para o português e para o espanhol).  

Revisão das atas da assembleia. Esta foi a parte mais demorada porque os membros da equipe de 
coordenação local estavam muito cansados, mas também devido a outros motivos: compromissos na 
missão, reuniões, viagens, etc. Enquanto isso, na revisão da ata, alguns participantes foram contatados 
para esclarecer algumas expressões que foram registradas nas atas e, ao lê-las posteriormente, não 
estavam claras. A sua resposta levou algum tempo também. No entanto, após várias semanas de 
trabalho, alternadas com outras atividades, a revisão destas atas foi concluída. 

                                                                                                                        

............................................       ..........................................  ................................................ 

     Pe. Omir C. Oliveira  Ir. Paulo E. Lima                    Ir. Alfonso J. Berger  
Secretário da Assembleia Zonal    Equipe Coord. Assembleia   Coord. Subzonal Irmãos no Brasil 
 

Aracaju, 27 de março de 2018.  


