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Apresentação da Subzona Brasil. 
 

1.Caminhando se faz o caminho. 
 

fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho 
 

 Paulo Freire 
 
 

Houve, estamos fazendo e ainda há um longo caminho a percorrer; estamos sempre construindo 
possibilidades para que o o caminho seja dinâmico, alegre, profético, para que a nossa vocação 
seja testemunha de Jesus Cristo o Verbo encarnado, e assim possamos realizar a vontade do Pai, 
que é de vida plena, digna e justa para todos os quais nos dedicamos. 
 

Nós, da Subzona Brasil, estamos fazendo o caminho, apresentamos aqui é o nosso trajeto, nossas 
alegrias, luzes, sombras e esperanças, eis aqui os nossos frutos. Portanto, caminhemos...  
 

 
2.Perfil da Subzona Brasil 
 

A Subzona é constituída de 3(três) Províncias e uma Região.  A seguir dados gerais  em destaque 
o número atual de Irmãos por província /região. 
 

 
2.1. Províncias / Região. 
 

BRN - Brasil Norte.  
Estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espirito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco. 
 

75 Presbíteros 
 

05 Irmãos:  Ir. Joaquim Carvalho 
  Ir. Geraldo Rodrigues 
  Ir. Luiz Scharenberg 
  Ir. Alfonso Berger 
  Ir. Walter Zarza 
80 Confrades 
 
 

BRC  Brasil Centro. 
Estados: São Paulo, Rondônia, Amazonas em Humaitá - Pertencente à mesorregião do Sul 
Amazonense e microrregião do Madeira. 
 

78 Presbíteros 
 

05 Irmãos: Ir. Nelson Antônio Pires André 
  Ir. Paolo de Lucca 
  Ir. Paulo Eugênio de Lima 
  Ir. Dominggu Groda 
  Ir. Jairo Godinho 
83 Confrades 



 

BRN - Brasil Norte 
Estados: Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso. 
 

65 Presbíteros 
 

02 Irmãos:  Ir. José Carnisio Rech  
  Ir.Karl A. Wiszniewsky  
 

67 Confrades 
 

 
BRA  Região amazônica. 
Estados: Pará, Amapá. 
 

35 Presbíteros 
 

06 Irmãos:   Ir.Luiz Kaut 
  Ir.Carlos  Arenz 
  Ir.Elismar Casagrande 
  Ir. Blasius Kindo 
  Ir. Simão Pedro 
  Ir. George Kindo 
41 Confrades. 
 
 

2.2. Quadro geral da Subzona. 
 

 Total de Irmãos na Subzona:   18 Irmãos votos perpétuos 
 

 Irmãos em votos temporários:    01 - Ir. Gilmar Dias  OTP, USC. 
 

 Propedêutico.   01 - Claudinei Lucas (Curitiba/PR) 
 

 
3.O caminho e os frutos 
 

Caminhando e semeando, no fim terás o que colher.  
Cora Coralina 

 

 
Os frutos são as vivências de cada Irmão desde o seu processo de formação  individual e 
comunitário, no começo da caminhada até a velhice, completando-se um ciclo de vida. 
 

Destaca-se as várias etapas de formação e lugares de missão, onde estiveram ou estão, os quais 
formam uma vasta rede de experiências: formação, participação na comunidade, conhecimento 
de outras culturas (PFT), envolvimento em pastorais específicas: minorias étnicas, refugiados, 
ensino, pastoral vocacional, administração, etc.  Ressalta-se através dessa dinâmica a alegria de 
poder olhar para trás e perceber quanta coisa bonita cada um já experimentou nessa caminhada, 
olhar o presente e ver o sonho de Santo Arnaldo concretizando-se nos cinco continentes e 
mirando o futuro ver-se as múltiplas possibilidades de serviço à missão. Vivenciado a nossa 
vocação especifica como um dos sinais de profecia em comunhão com tantos outros na Igreja.  
 

Há mais de 30 anos realizamos um Encontro dos Irmãos, somos pioneiros como família religiosa 
constituída por Clérigos e Irmãos, em 2019 realizaremos o XVIII Encontro dos Irmãos da Subzona 
Brasil.  
 

 



 
Irmãos professos nos últimos 17 anos. 
 
Nome.    Votos.  Destino. Graduação   Obs.: 
Ir. Sebastião Ferreira  2002   Brasil / BRN  Pedagogo  Exclaustrado 
Ir. Gilvaldo Silva   2004   Nicarágua Teólogo  Exclaustrado 
Ir. Josimar Ferreira   2005  Bolívia  Médico 
Ir. Elismar Casagrande  2008  Brasil / BRA Administração (3º.setor) 
Ir. Simão Pedro   2008   Madagascar Ciências da Computação  
       * Transferido de Madagascar / Brasil - BRA 
Ir. Renato Parmagnani  2010  Colômbia Teólogo 
Ir. Cleber A. Oliveira  2013   Bolívia    Enfermeiro   Falecido na flor da 
idade 
Ir. Sebastião T. da Silva 2013  Angola Psicologia 
Ir. Douglas Simonetti  2016  Zâmbia Bíblia 
Ir. Mauro Olavo   2017  Moçambique Pedagogia 
Ir. Jairo Godinho   2018  Brasil/BRC Direito 
Ir. Walter Zarza   2018  Brasil /BRN Ciências Sociais 
 
12 Irmãos enviados a Missão.  
 
4.Dados gerais por faixa etária. 
 

 Entre 60 / 80 anos  > 09 Irmãos 
 

 Entre 30 / 60 anos  > 06 Irmãos 
 

 Menos de 30 anos > 03 Irmãos 
 

 Total: 18 Irmãos. 
 

5.Áreas de atuação: 
 
 

Reservados (aposentados)  > 3 - BRS / BRN 
 

Revisor / tradutor / P.Social > 1 -  BRC 
 

Pastoral / pastoral social    > 4 - BRS / BRN / BRA  
 

JUPIC     > 3 - BRC 
 

Comunicação    > 1 - BRC 
 

Educação (Universidade)  > 1 - BRA 
 

Administração / pastoral  > 1 - BRN 
 

Pastora / indígenas   > 1 - BRA 
 

Animação Vocacional > 1 - BRA 
 

Neo- professos   > 2 - BRN 
 

Total:  18 
 

5.1. Liderança: 
] 

 Irmãos no Conselho Provincial     2 - BRC / BRA 
 

 Conselho de formação  3 - BRC / BRN / BRA  
 

 Coordenador Dimensões.              1 - BRC 
 

 Coordenação/Anim. dos Irmãos  3 - BRC / BRN / BRA 



             Coordenador Subzona  1  BRN 
6. Organização da formação na Subzona. 
 

Os conselhos de formação reúnem-se mensalmente nas províncias onde há comunidades 
formativas. Participam do conselho os formadores das etapas especificas o promotor vocacional 
e o coordenador dos Irmãos da P /R. 
 

6.1. Quadro geral ad formação na Subzona. 
 

Propedêutico:      BRS 3   
    

    BRN 6 
    

     Total: 9  
 

Filosofia:   BRN 8  
 

    BRS 4 
 

                  Total:  12    
 

Noviciado (Subzonal): BRC  4 
 

Teologia/ juniores     BRC  8 
 

Total de formandos em 2018.   33 
 
 
7.Contexto político e Socioeconômico. 
 

Os debates mais recentes sobre as crises enfrentadas pelo Brasil  econômica, política e social  
têm se dedicado a investigar e identificar os fatores relevantes que ajudariam a explicar a dinâmica 
política e os sucessivos passos atrás que o País parece dar em diversas áreas. Nos últimos dez 
meses vivenciamos um intenso período de radicalização política com o desenrolar do processo de 
impeachment de Dilma, início do governo Temer e a realização das eleições municipais. As 
diferentes interpretações existentes decorrem da pluralidade de perspectivas teóricas e 
metodológicas e das múltiplas visões e narrativas sobre a história recente. Se há divergências 
sobre o passado, mais ainda sobre a construção de cenários futuros.  
 

7.1. Eclesial. 
 

O magistério do Papa Francisco parece descortinar horizontes conciliares de saída de um inverno 
eclesial a serviço do mundo de hoje, depois de longos anos de um magistério tímido no 

(Evangelii gaudium 20) inspira, não sem contradições, a possibilidade de um novo agir pastoral do 

remete à XIII Assembleia 
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que em 2012 discutiu sobre a nova evangelização para a 
transmissão da fé cristã. A Evangelii gaudium (EG), que deveria ser a síntese das Proposições 
daquele sínodo, foi muito além, inspirando uma renovada missão na Igreja. No entanto, sua 
implementação encontra obstáculos previsíveis. 
 
 

13 desafios de uma igreja em saída. 
 

Os seguintes desafios foram sugeridos como linhas de ação das CEB´s após o 14º. Intereclesial. 
 

1. O Acesso e Condições de Moradia.  
2. Os Desafios da Mobilidade/ transporte e locomoção.  
3. Os Desafios da Formação e Educação.  



4. Desafios de Acesso à participação da Cultura e Lazer.  
5. Democratização e participação na política partidária.  
6. As Mudanças no mundo do trabalho e os impactos na vida das comunidades. 
7. Desafios da Juventude.  
8. Mídia, Novas Tecnologias e Direito à Comunicação.  
9. Movimentos e organizações sociais e populares.  
10. Ecologia e cuidado ambiental.  
11. Pluralismo: ecumenismo e diálogo inter-religioso. 
12. Direito à Saúde e Saneamento. 
13. Violência e Segurança. 

 

7.2. Ano do Laicato. 
 

A igreja no Brasil está celebrando o Ano do Laicato, a abertura foi na Solenidade de Cristo Rei no 
dia 26 de novembro de 2017 e vai até o dia 25 de novembro de 2018. O tema escolhido para animar 

Reino Sal da Terra e Luz do Mundo -14. O Ano do Laicato tem como objetivo 

no Brasil; aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão; e testemunhar Jesus 
. No Brasil estamos realizando encontros nos distritos, província/ 

Região com os leigos e leigas há bastante tempo, no momento estamos em preparação para o 
segundo Congresso das Paróquias verbitas em julho de 2019.  
 
 
7.3. Nas províncias / Região. 
Nas províncias / Região a SVD tem tomando a frente os desafios a cima citados em comunhão com 
a igreja local, as diretrizes gerais da CNBB, e atento as orientações dos últimos capítulos gerais. 
Cada P /R tem o seu plano trienal, onde estão comtempladas as questões ad intra e ad extra, afim 
de anunciar o Evangelho como a Boa Nova de Jesus Cristo Verbo encarnado ao mundo 
contemporâneo. 
 

8.Dificuldades, desafios e esperanças. 
 

Tomando por base a linha do pensamento do atual processo formativo na Zona PANAM e na 
Subzona Brasil, perguntamo-nos: quais as áreas que são imprescindíveis hoje para o fomento da 
congregação? E mais; estas devem estar interligadas com as dimensões características. Devemos 
ter em mente nossa disponibilidade missionária, e que estes ministérios são um carisma pessoal 
direcionado para um projeto missionário maior. Não devemos perder de vista que a meta do 
nosso itinerário formativo é a consagração ao amor. Os pontos e recomendações a seguir são 
conclusões, propostas e recomendações construídas nos últimos Encontros subzonais de Irmãos. 
 

8.1. Animação vocacional: 
 

1.A presença de um Irmão em votos perpétuos nessa etapa é de importante ajuda para o 
discernimento vocacional dos candidatos;  
 

2.Resgatar o propedêutico como momento de reflexão sobre a vida religiosa e suas possibilidades 
vocacionais. Que não seja reduzido somente a um tempo de preparação ao vestibular;  
 

3. O promotor vocacional deve incentivar os vocacionados a discernirem acerca de sua opção de 
vida religiosa (ser Irmão ou padre), sobretudo nos períodos iniciais do processo formativo. 
 

Recomendação: Que haja a presença de um Irmão em todas as etapas de formação.  
 



 

8.2. Processo formativo do Irmão SVD 
 

Com base na temática proposta do desafio  o Programa de Formação para os Irmãos 
propõe elementos para acentuarmos nossa vivência de missão na formação inicial. Devemos 
antes de tudo priorizar nossa dimensão missionária, devemos nos sentir parte de um todo.  
 

1.Devemos ter uma base de formação teológico-bíblica pastoral;  
 

2.Fazer as experiências de inserção nas realidades de fronteira; insistência na dimensão humana 
e não apenas acadêmica;  
 

3. Não devemos perder a mística, a dimensão da vida comunitária;  
 

4. Que continuemos a realizar nossa missão fora do contexto paroquial e que busquemos 
descobrir novos espaços, onde possamos exercer o profetismo, próprio da vida religiosa; 
 

5.Que ao irmão seja oferecida a oportunidade de discernir, já nas primeiras etapas de formação, 
sobre sua capacitação profissional com a qual contribuirá na missão.  
 

Dificuldades. 
 

-  
 

- Está na hora de os Irmãos começarem a se definir a partir de afirmações sobre o que o Irmão é e 
não a partir do que o Irmão não é;  
 

- Se em uma província não há irmãos, ela deve perguntar-se o porquê. 
 

Desafios. 
 

1.Como está se dando na prática a atuação dos Irmãos, à luz do Diálogo Profético e das Dimensões 
Características da SVD?; 
 

2.Que continuemos a realizar nossa missão também fora do contexto paroquial e que busquemos 
descobrir novos espaços, onde possamos exercer o profetismo, próprio da vida religiosa;  
 

3. A preparação específica do Irmão para que ele assuma uma missão, dentro de uma Igreja, que 
se está clericalizando cada vez mais. 
 

4.Que os irmãos sejam respeitados em suas atividades missionárias quando inseridos numa 
realidade paroquial, e que não sejam vistos apenas como ajudantes, mas também como sujeitos 
da missão; 
 

5. 
comum e não dar espaços a individualismos. 
 

9.Considerações: 
 

1.Independentemente do que fazemos, o mais importante é sermos para o mundo um sinal de 
fraternidade;  
 
2.O diálogo pressupõe escuta e abertura ao interlocutor. A simplicidade e humildade não é 
humilhação, mas escolha livre para um serviço que promove a fraternidade.  
 

3.A fraternidade é uma particularidade bem clara e definida de nossa identidade de Irmãos 
verbitas. Ela nos ajuda na convivência tanto com os confrades clérigos como com o povo de Deus.  
 

4.  
 

5.Há um consenso entre os Irmãos de que a relação entre Sacerdotes e Irmãos mudou 
consideravelmente para melhor. 
 



6.Observamos que estas necessidades não são para potencializar a imagem do Irmão, mas para 
nos reabilitarmos frente a um momento específico da Igreja.  
 
 

10.Conclusão. 
É importante pontuar que outras congregações mistas (padres e irmãos) estão caminhando com 
as mesmas reflexões e ponderando as mesmas questões referentes à Identidade e Missão do 
Religioso Irmão na Igreja.  
Para melhor compreender a amplitude das questões atuais sobre a Vida Consagrada de Irmãos, 
consultem Analecta 93/s. Segunda Asamblea General sobre la vocación del Hermano SVD. (Cebu/PHS 

 2009) e o Documento da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de 
Vida Apostólica: Identidade 
23,8), apresentado em 2016 por ocasião das atividades conclusivas do Ano da Vida Consagrada.  
 


