BOLETIM DO GOVERNO GERAL
CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Número 55, março de 2018

ETIÓPIA
O superior geral visitou os irmãos, em Addis Abeba, no início de fevereiro. Ele estava acompanhado por Ir.
Theo van den Boer. A visita à Etiópia estava principalmente motivada pela saída da Sra. Christina
Maasdam, após quase oito anos de dedicado serviço.
Christina Maasdam estava muito interessada quando o então superior geral, Ir. Theo van den Boer, lhe
pediu se não tinha interesse para começar a trabalhar na Etiópia. Ela tinha bastante experiência
profissional na organização e direção adquirida na Holanda. Ela parecia ser a pessoa adequada.
Ela começou, sendo a primeira diretora geral do novo Centro de Saúde Católico São Gabriel, inaugurado
em fevereiro de 2011. O Centro de Saúde foi uma iniciativa da arquidiocese de Addis Abeba. Para a direção
a arquidiocese procurou uma congregação religiosa, que, por sua vez, iria instalar no centro de saúde uma
comunidade de irmãos. Christina ampliou com
sucesso as atividades e a oferta de serviços do
centro. Há alguns anos, a direção está sob a
responsabilidade de um diretor etíope.
Do BGWC e Centro de serviços sociais, um
projeto já existente que os irmãos assumiram
das missionárias médicas de Maria, na metade
do ano de 2010, ela era, até agora , a diretora
geral. Ela injetou no projeto vida nova, não
apenas aplicando novos métodos e processos de
trabalho, mas também investindo em novos
grupos, assim como prostitutas, ou ainda
crianças com uma deficiência física ou mental.
Em ambos os projetos (e também nas outras
atividades sociais dos irmãos) ela mostrou
perseverança e criatividade, sempre em diálogo
com os funcionários. Uma das suas palavraschave era “empowerment” (revigoramento
/fortalecimento), tanto dos colaboradores como
dos pacientes.

Revigoramento como palavra-chave.

Obra algum é possível sem que tenha uma certa
renda. Também aqui Christina Maasdam aplicou um forte impulso através da profissionalização de
aquisição de fundos. Isso deu à congregação e à Fundação Boas Obras Glorieux ampla possibilidade para
prover os projetos das necessárias finanças.
Reconhecimento também veio, em julho de 2015, com a visita do vice-primeiro ministro belga e ministro
de cooperação de desenvolvimento Alexander De Croo da parte da cúpula da ONU sobre o financiamento
de metas de desenvolvimento sustentável. Christina Maasdam visitou, então, com o ministro todas as
dependências. Em novembro de 2016, as obras puderam contar com o interesse da rainha Mathilde da
Bélgica, na sua visita de trabalho a Addis Abeba.
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Em fevereiro, na visita habitual ao Cardeal Berhaneyesus Souraphiel de Addis Abeba, Christina, com razão,
ouviu muitos elogios. A congregação junta-se a isso e quer agradecer-lhe pelo muito trabalho feito.
Christina nos comunicou que ela vai trabalhar numa
organização holandesa para a integração de
refugiados em (sic) Iraque. Desejamos-lhe tudo de
bom e muito êxito neste novo desafio.
Juntos com Christina, todos os envolvidos
desenvolveram um plano para facilitar a sua
mudança.
Já que o Ir. Theo van den Boer foi, desde o começo,
protagonista nas atividades da congregação na
Etiópia e como presidente da Fundação Boas Obras
Glorieux continua envolvido diretamente na
aquisição de fundos, o superior geral Ir. Ton Houdé lhe pediu ajudar as pessoas efetivamente e, se for
necessário, ir a Addis Abeba umas duas vezes por ano.
MG

BRAZIL
Em novembro de2017, o governo da
pro-província do Brasil pediu ao
governo geral para abrir o noviciado na
Casa Nossa Senhora de Lourdes, em
Sabará. Com razão, pois, no sábado três
de fevereiro, os irmãos Paulo Sérgio
Lopes de Lima e Renan Sebastião
Nunes iniciariam o primeiro ano do
noviciado. No mesmo dia, os irmãos
admitiram três postulantes e um
aspirante.
Em Betim, no domingo 11 de fevereiro,
os irmãos comemoraram a festa da
padroeira da congregação Nossa
Senhora de Lourdes, juntos com muita
gente dos bairros vizinhas. A
celebração eucarística teve lugar no
jardim frente à gruta de Lourdes.
Depois, todos podiam ainda puxar
conversa e degustar uns comes e bebes.

O grupo no jardim frente à gruta de Lourdes, em Betim.

O governo geral, em abril, vai ao Brasil para uma visita aos irmãos e aos projetos. Um relatório amplo
poderá ser lido na próxima edição do Boletim.
Ir. Ton Houdé

2

PARA CONHECER
O tempo que o governo geral era exclusivamente uma questão de belgas e holandeses já ficou, há bastante
tempo, bem para trás. Agora que irmãos do exterior ocupam a responsabilidade máxima, a redação pediu
aos conselheiros gerais para apresentar-se aos leitores na carta informativa. Nas cartas informativas
anteriores vocês puderam tomar conhecimento dos Ir.Ton Houdé, Ir. Franklin Clemencia e Ir.
NicoSimanjuntak. Hoje é a vez do Ir. Herman Yosef Gultom.
Nasci em 30 de maio de 1980, em Pematangsiantar, uma cidade de tamanho médio, na Sumatra
(Indonésia). Meus pais encheram-se de alegria e gratidão quando lhes nasceu o quarto filho. Deram-me
boas vindas duas irmãs e um irmão, e cresci num lar afetuoso onde todos se preocupavam uns com os
outros.
Como criança tinha uma ideia vaga o que seria no futuro. Tenho a convicção de que Jesus, de uma ou outra
maneira, tenha determinado o meu caminho e tenha feito de mim um de seus seguidores. Obviamente
que os irmãos, sempre recebidos em nosso lar com
muita hospitalidade, e que eu via nas suas atividades,
de alguma maneira me têm inspirado.
Para mim é importante ver a vida como percorrer uma
estrada de vida, com respeito para o que é possível,
antes que aspirar a algo que não é viável, porque vai
além das minhas capacidades. Tenho certeza de que
minha vocação é um processo, e que eu posso
realizar-me porque ele me escolheu e me deu as
possibilidades para servi-lo. Por isso, escolhi a seguinte
citação bíblica como lema quando fiz a minha
profissão perpétua: “Por isso mesmo, irmãos,
procurem com mais cuidado firmar o chamado que
escolheu vocês. Agindo desse modo, nunca
tropeçarão”. (2Pd 1,10)
Qual foi o caminho que segui até agora? Em 1998
cheguei a conhecer a vida dos irmãos, em Pematangsiantar, e, em seguida, fui ao postulantado , em
Bangka (Pangkalpinang), e dali ao noviciado em Lawang (Java). Fiz a primeira profissão no convento de
Tumbajae-Manduamas, onde fiquei de 2002 a 2005. Depois seguiram quatro anos em Desa Putera
(Jakarta), onde estudei na universidade próxima. Depois disso, o convento (e provincialado) na Gunung
Sahari (Jakarta) tornou-se meu lugar definitivo. Tal curso de vida certamente não é incomum para um
irmão feliz!
Mais uma vez, o processo, o curso natural da vida, é importante para mim. As coisas simples, não
complicadas, a gratidão por causa disso: também no meu trabalho do dia a dia vejo as coisas assim. Não é
falso dizer que todas as grandes coisas têm um pequeno começo e que a vida a serviço dos outros recebe a
sua recompensa. É muito bonito!
Ir. Herman Yosef Gultom

CONQUENTENÁRIO DE COSAMAI
Um pequeno grupo de quatro irmãos, a saber os irmãos Theo Bekkers, Frans Pikkemaat, Theo van den
Boer e Ton Houdé, viajaram para uma visita à Astorga (Espanha), de 18 a 26 de febereiro, a convite da
“Deputación de Leon”. Razão: cinquentenário de Cosamai, Colégio Santa Maria Mãe da Igreja. Ao mesmo
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tempo, tornou-se uma reunião com velhos amigos e conhecidos e é claro também que o único irmão que
ainda continua na Espanha, Ir. Blas Navarrete, estava feliz com esta visita.
A convite do então bispo de Astorga, os primeiros quatro irmãos, em 1966, partiram para a Espanha.
Cosamai era um centro para crianças com uma deficiência mental, que através de um acompanhamento
inovador eram preparadas para ocupar seu lugar na sociedade, seja num emprego normal ou num lugar de
trabalho mais protegido.
Havia uma interação muito
boa com as pessoas de
Astorga, e.o. através do circo
anual, no qual as crianças e
os jovens tiveram o papel
principal, a festa de Cosamai
com a tômbola – os prêmios
vieram da classe média – e a
participação
de
vários
eventos esportivos, em toda
a Espanha. O clube de
ciclistas do Ir. Theo Bekkers
tinha fama e que conquistou
subindo muitas montanhas e
morros.
A experiência adquirida nesse
centro foi o motivo para a
congregação, a pedido da
província León, assumir a
Os irmãos Frans Pikkemaat, Theo Bekkers, Ton Houdé e Theo van den Boer.
direção de um centro para
pessoas
duplamente
deficientes, em La Bañeza, e, a pedido da diocese, um centro para deficientes físicos, em Astorga. Também
esses centros estão dando continuidade a essa obra bonita.
Em Cosamai a atenção para crianças/jovens até dezoito anos de idade transferiu-se para adultos que
moram em casa ou em grupos nos pavilhões e que, na maioria dos casos, trabalham nas oficinas sociais. As
condições de moradia e as oficinas são adaptadas às necessidades dos moradores e são excelentes
Ir. Ton Houdé

PALAVRA FINAL
O melhor “doping” para o seu cérebro é o movimento. Cada passo que você dá melhora o fluxo sanguíneo
de seu cérebro, aumenta o suprimento de oxigênio para o cérebro em até 30% e aumenta a concentração.
Além disso, o exercício garante que novas células cinzentas sejam criadas e que mais e melhores conexões
entre as células do cérebro ocorram. O número de vasos sanguíneos também aumenta, dando ao cérebro
mais nutrientes.
Com este bom conselho saudável, a redação deseja-lhe um Boa Páscoa!
GENERALAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 1
9041 OOSTAKKER (BÉLGICA)

GENERALAAT.FNDL@TELENET.BE
HTTP://BROEDERS-OLV-LOURDES.WEEBLY.COM/
(+32) 09 251 01 85
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