BOLETIM DO GOVERNO GERAL
CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Número 52, junho de 2017

FESTIVIDADE EM BETIM
No início de janeiro de 1967, os primeiros irmãos da Bélgica e
da Holanda chegaram no Brasil. Eram oito. Em seis de maio
comemorou-se solenemente o cinquentenário da presença
congregacional no Brasil. Isso aconteceu em Betim, no centro
social dos irmãos.
Às dez horas começou a celebração eucarística solene, mas
principalmente alegre e inspiradora. Dom Otacílio Ferreira, um
dos bispos auxiliares da arquidiocese de Belo Horizonte,
presidiu, assistido por quatro sacerdotes, entre eles o Ir.
Herbert de Gier. O bispo entendeu muito bem que para
Glorieux não foi suficiente celebrar missa, mas que deveria
acontecer alguma coisa para tirar as pessoas da miséria.
O carisma da congregação tornou-se bem visível, acentuando a
presença física das obras de misericórdia, pintadas por Ir. Nico
Jacobs. Além disso, não foi difícil fazer o elo para o ano da
misericórdia que terminou recentermente.
Foi uma celebração participativa, com canto
bonitos, preces lidas por irmãos, aspirantes e
postulantes, a consagração a Nossa Senhora
de Lourdes e o Hino da Congregação.
Durante a celebração foi aberto também o
Ano Vocacional da congregação no Brasil. A
vocação do irmão terá uma atenção especial
nos lugares onde os irmãos trabalham, mas
também em alguns outros lugares. Ao mesmo
tempo a vocação em sentido mais amplo
estará nos holofotes, porque qualquer
vocação é importante na Igreja.
No final da celebração e durante a
confraternização e o almoço, vários oradores
fizeram uso da palavra, entre os quais o
superior geral, Ir. Ton Houdé. Gratidão a
todos os irmãos e candidatos que estiveram conosco: nove da Bélgica, doze da Holanda, dois da Indonésia,
sessenta e seis do Brasil. Também os que não ficaram, deram sua contribuição e a congregação lhes
agradece.
É um momento de esperança, porque há quatro aspirantes e dois postulantes e já existem candidatos
interessados para o próximo ano. A formação e o governo proprovincial estão inteiramente nas mãos dos
irmãos brasileiros.
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Ir. Pedro Goossens (Foto: segundo à
esquerda) recebeu uma atenção especial, pois ele é o único irmão que completou inteiramente esses cinquenta
anos no Brasil. Ele morou em Juiz de
Fora, Rondônia, Joaima, Almenara e, por
último, em Jordânia.
No primeiro semestre de agosto, os
irmãos Antônio de Amorim e Danilso
Carlos Estêvão, visitarão Bélgica e Holanda, na companhia do Ir. Pedro Goossens, compartilhando o jubileu com os
irmãos e as irmãs de Misericórdia
naqueles países, e assim tomar maior
conhecimento dos lugares que foram
importantes na vida do fundador e da
congregação.
Ir. Ton Houdé

INDONÉSIA
O ORFANATO ‘DESA PUTERA’ COMEMORA 70 ANOS
Desa Putera,o que significa ‘Cidade dos meninos’, começou,
em Lenteng Agung, em 16 de junho de 1947. O orfanato
surgiu na época política agitada no fim da ocupação
japonesa e da transição das Índias Orientais Holandesas para
a República da Indonésia. Muitos órfãos andavam sem rumo:
eles perderam seus pais ou estavam à procura de parentes.
Eles procuravam sobreviver através da mendicância ou
pequenos furtos. O Governo da Holanda ficou sensibilizado
com o destino dessas crianças sem-teto e tentou dar-lhes
abrigo em algumas casas para órfãos.
Ainda antes que o orfanato, em Lenteng Agung, começou a
funcionar, entrou-se em contato com a congregação. O
orfanato, até hoje, pertence à Associação São Vicente
(Perhimpunan Vincentius).
No dia 16 de junho de 2017 o orfanato comemora seu
septuagésimo aniversário sob a batuta do atual diretor, o
Irmão Tarcisius Kasino.
MG - graças a Panti Asuhan Desa Putera (facebook)

CASA DOS IRMÃOS NOVA, EM BOGOR
Em Bogor (Java), os irmãos vão trocar a sua casa tão familiar na Rua Jalan Kapten Muslihat 20 por um
prédio novo no mesmo endereço. Já que as autoridades tinham uma certa reserva em relação a uma
eventual demolição, ficou decidido de integrar a clínica contígua dos irmãos (Klinik Melania Bruderan) no
prédio antigo. A bênção solene da casa dos irmãos e da clínica está prevista para o dia 29 de julho próximo.
MG - graças à província Indonésia
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PRAZER EM CONHECER ...
O tempo em que o governo geral consistia exclusivamente de Belgas e Holandeses já ficou um bom tempo
para trás.Agora que irmãos do exterior assumiram a máxima responsabilidade, a redação pediu aos
membros do governo para apresentarem-se aos leitores do Boletim. Ir. Ton Houdé será o primeiro.
Desde a minha eleição como superior geral pelo capítulo geral, em 02 de setembro de 2016, moro em
Oostakker, onde a sede da congregação foi estabelecida. Antes morei quarenta anos na Holanda e depois
dezesseis anos, respectivamente na Espanha e no Brasil. Em 2010, capítulo me elegeu como membro do
governo geral, de modo que tivesse entrado em
contato mais direto com os irmãos na Indonésia e
Etiópia.
Com membro da congregação tenho trabalhado, no
decorrer dos anos, com muitas pessoas: com jovens
e professores no ensino profissional, com pessoas
com deficiência psíquica ou física, com pessoas que
queriam livrar-se de algum vício, com refugiados de
toda parte, com a juventude e adultos da periferia
de grandes cidades. Esses encontros não eram
apenas enriquecedores, mas, muitas vezes, também
confrontadores ... a gente fica sem palavras ... podia
ver que Deus,sempre de maneira diferente, atua na
vida das pessoas e, de maneira especial, na vida dos
pequenos e simples.
Hoje os desafios são os mais diversos. Junto com os
outros membros do governo quero com todo
desvelo dar forma ao futuro da congregação, para que continue fiel à sua vocação de ajudar os mais fracos,
levando, ao mesmo tempo, em consideração as mais diversas evoluções nos países onde a congregação
está presente.
Respeitar a todos, apoiar uns aos outros e não ficar criticando, atentos aos mais fracos, crer no que é bom
no outro ... mesmo se nem sempre o(a) compreendemos, são valores que para mim dão sentido à vida.
Colaborar para a plenitude da criação, mesmo se esta plenitude ainda parece tão distante, isso é colaborar
com o plano de Deus para conosco e para com a congregação.

BÉLGICA
CAMPUS DE ASSISTÊNCIA GLORIEUX
As circunstâncias instigaram a direção congregacional, em cooperação com alguns parceiros, a transformar
a casa dos irmãos Glorieux (Oostakker) num centro de moradia e assistência integrado. Trata-se de um
processo que começou faz tempo e que com toda a probabilidade apenas daqui uns anos será concluído.
Fazia parte desse processo impedir o espaço ocioso no convento, abrindo a casa dos irmãos para pessoas
de fora. Hoje, todos os quartos estão ocupados e com isso a problemática do
espaço ocioso não existe mais.
A administração e a direção diária foram, no início deste ano, transferidas para a
Associação sem fins lucrativos “De Foyer”, uma organização que surgiu no tempo
da Primeira Guerra Mundial. “De Foyer” investe em soluções de qualidade para
os idosos. De uns anos pra cá essa associação tinha o nome de “Le Foyer de la
Femme” (Casa para senhoras). Por isso, o logotipo contém um F repetido.
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Os irmãos que moram no prédio, vivem entre os outros residentes. Dentro da comunidade eles formam
um convento religioso sob a direção de um superior. Desde dezoito de março o Ir. Norbert Van Hyfte
passou a direção ao Ir. Staf Verhoeven que já exerceu essa função no passado. Pouco tempo depois, Ir. Staf
infelizmente sofreu um acidente no trânsito. Após algumas semanas no hospital, voltou à comunidade.
MG

NOTÍCIAS BREVES
INAUGURAÇÃO DO “JARDIM DA INSPIRAÇÃO” NO PARQUE GLORIEUX, EM EINDHOVEN
Em 24 de maio foi inagurado festivamente o “Jardim da
Inspiração”, no Domínio Glorieux. Nesse jardim deu-se
forma à inspiração espiritual das Irmãs de Misericórdia. O
jardim consiste num labirinto, no qual encontram-se obras
de arte de Jeannette Claessen e Carla van Olst, vários textos
das grandes religiões mundiais e um lugar permanente para
a chama da paz mundial. Isso tudo para inspiração e
reflexão. O jardim da inspiração é um presente das Irmãs de
Misericórdia para os atuais moradores do Parque Glorieux e
para todos que, posteriormente, aí vão morar e receber
cuidados.
graças ao Ir. Henk Gal

VIDA CONGREGACIONAL - BÉLGICA
Irmão Norbert Van Hyfte mudou do Campus de Assistência Glorieux (Sint-Jozefstraat 1a) para o a Casa
Geral (Sint-Jozefstraat 1, Oostakker 9040).
I NDONÉSIA
Todos os oito postulantes foram admitidos ao Noviciado. Eles mudarão de Klepu para Lawang e iniciarão o
período de noviciado a partir de 1º de julho.
Ir. Hieronimus Tua Sinaga fará a primeira profissão de votos, em 31 de julho, na cidade de Lawang.
E TIÓPIA
A Casa de Formação, em Addis Abeba, dará as boas-vindas a cinco candidatos, no mês de julho.

A ÚILTIMA PALAVRA
O Boletim do Governo Geral dará continuidade numa nova roupagem ... e isso cabe também ao website
que será mantido atualizado na paisagem da mídia social que continuamente se renova. O leitor vai achar
aí, entre outras notícias, uma lista geral dos irmãos falecidos, respectivamente com sua memória.
Bom feriado!
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