BOLETIM DO GOVERNO GERAL
CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Número 56, junho 2018

BRASIL
De até 8 até 23 de abril, o governo geral inteiro esteve no Brasil. Segue, aqui, um relatório amplo da visita
do governo geral aos irmãos e projetos no Brasil.
Em Sabará – subúrbio de Belo Horizonte com aproximadamente 140.000 habitantes – visitamos os irmãos
e o pároco que moram num bairro da periferia. Em princípio todo bairro na periferia é relativamente pobre
e há pouca infraestrutura. Além de casas sólidas, este bairro também tem muitas habitações em encostas
íngremes e perigosas, muito difícil de alcançar em tempos de chuva. Há ainda muitas ruas e caminhos sem
calçamento. O bairro pode deliciar-se com os maus odores de uma boca de lixo e a poeira de uma empresa
de cascalho.
A comunidade é composta de quatro pessoas, dois irmãos professos e dois noviços. A formação é uma
tarefa importante da comunidade e, além disso, os irmãos prestam toda sorte de serviços na paróquia.
Esses são, e.o. catequese para a crisma, atividades com a juventude, encontros de treinamento para os
leigos que cooperam nas atividades pastorais, conferências de São Vicente e pastoral no presídio de
Sabará.
Ir. Herbert mora em Rosal, um lugar pequeno no Estado do Rio de Janeiro. Ele trabalha como vigário na
grande paróquia de Bom Jesus do Itabapoana. Rosal situa-se nas montanhas, distante de Bom Jesus uns
trinta quilômetros. Por causa da altura é mais fresquinho o que Ir. Herbert aprecia muito. Ele atende Rosal
e mais outros dois lugares. Além disso
pode ser solicitado para prestar serviço
também, em Bom Jesus.
Este ano, Ir. Herbert está 50 anos no
Brasil. Ele experimentou os primeiros
anos turbulentos, trabalhou no ensino,
estudou depois teologia e tornou-se
sacerdote, foi pároco e agora vigário e
espera poder continuar assim ainda por
um longo tempo. Ele está feliz em Rosal.
Ir. Herbert deu início à pastoral
vocacional da nossa congregação no
Brasil. Ele é o tradutor fiel dos
documentos
congregacionais
em
português.
No Vale do Jequitinhonha, uma região
seca e pobre, os irmãos moraram e
trabalharam em Joáima, Almenara e
Jordânia. No último lugar ainda moram e trabalham três irmãos. O fato de a região ser pobre foi para os
irmãos um motivo importante para se estabelecerem ali. Os irmãos ajudaram para organizar a nova
diocese de Almenara, na Cáritas, como pároco, na administração, nos corais, como orientador de
catequistas em toda a diocese, etc.
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Em Jordânia, os irmãos dedicam-se ao Lar Glorieux, uma casa para idosos que necessitam de cuidados e de
uns jovens que precisam de cuidado permanente, à assistência aos pobres, ao acompanhamento de
pessoas com problema de dependência e ao apoio dos próprios irmãos idosos. Há uma boa cooperação
com o pároco que sempre pode contar com a ajuda dos irmãos.
Ir. Pedro á apoio, em Almenara, às senhoras do Grupo 8 de março, também camadas de as Marias de
Lourdes. Esse grupo partilha a inspiração de Glorieux e a dos Irmãos de Nossa Senhora de Lourdes e ajuda
as afiliadas para cada uma, no seu lugar, empenhar-se principalmente em prol das mulheres em situações
desfavorecidas. Às vezes há projetos do grupo como um todo ou de algumas afiliadas. Um projeto que me
impressionou muito é um projeto para mulheres no presídio.
A casa em Betim tem muitas funções. É a casa central para os irmãos no Brasil onde são organizados
capítulos e encontros, é a casa de formação para aspirantes e postulantes, há lugar para hóspedes e
encontra-se um centro social. A moradia dos irmãos e os candidatos foi adaptada, em 2016, e está muito
boa.
O centro social oferece uma infraestrutura
excelente para atividades para três
bairros. São bairros na periferia, bairros
pouco desenvolvidos, pobres de estrutura
e ricos de problemas. Entre esses
problemas constam os de drogas,
violência tanto dentro e como fora de
casa, pessoas pouco instruídas e
desemprego. Brasil encontra-se numa
crise, por causa da qual aumentou o
desemprego. Uma grave crise política
torna o futuro imprevisível.
Quatro escolas do ensino fundamental
fazem uso do centro para esporte, lazer e
reforço pós-escolar. De manhã, as crianças
têm aula na escola e, à tarde, vêm ao
centro (ou vice-versa). O município paga
as atividades e o pessoal necessários para
isso. Está incluída uma refeição.

Irmão Herman Yosef Gultom no curso de corte e costura.

Além do mais há cursos (corte e costura, informática, pintura), acompanhamento psicológico para jovens e
velhos, ajuda para jovens escrever seu projeto de vida, esporte e dança, organização de excursões,
comemoração de determinadas festas como Nossa Senhora de Lourdes e a festa de Glorieux (o centro
chama-se Obra Social Glorieux). Há atividades para todas as faixas etárias. Além dos profissionais, existem
muitos voluntários que contribuem.
Junto ao governo da proprovíncia considerou-se a situação atual. Uma tarefa pesada está na formação dos
candidatos. No momento há um aspirantes, três postulantes e dois noviços. Há também contatos com
possíveis novos candidatos.
Participamos de momentos bonitos em Betim, como o dia de reflexão com celebrações originais de oração,
uma celebração eucarística festiva seguida por uma confraternização e um churrasco (algo como um
barbecue), tentativas de candidatos, irmãos brasileiros e visitantes para entender uns aos outros em inglês
ou algo parecido.
Para os visitantes tem sido muito significativo, pois uma coisa é experimentar e ver algo com os próprios
olhos; outra coisa é só ouvir falar sobre isso. A mesma coisa valeu para os candidatos e irmãos. De repente
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tornou-se palpável que a congregação não está limitada ao Brasil. Pertencer uns aos outros tornou-se
palpável.
Ir. Ton Houdé

PASSEIO DOS IRMÃOS E IRMÃS
Terça-feira, 22 de maio de 2018: As Irmãs de Ronse e os Irmãos de Oostakker foram em uma viagem de
meio dia para o centro de produção de água De Watergroep, reservatórios e estação de purificação
Evergem-Kluizen.

Nossa gratidão ao Ir. Paul Daemen

ENCONTRO EM ROMA
ASSEMBLÉIA DA UNIÃO DOS SUPERIORES GERAIS
Duas vezes por ano realiza-se, em Roma, uma assembleia da USG, o que traduzindo quer dizer União de
Superiores Gerais de vida religiosa masculina de direito papal. Existem 212 congregações afiliadas a ela.
Para as mulheres existe uma organização semelhante, a UISG.
Ao lado das grandes ordens e congregações, como Jesuítas, Capuchinhos, Dominicanos, Salesianos, Irmãos
das Escolas Cristãs. Maristas, participam também congregações menores, como a nossa. Para a nossa
congregação é importante manter contato com a vida religiosa em âmbito mundial e encontros como esse
oferecem para isso uma oportunidade. Na medida de possível o prefeito e/ou secretário da congregação
dos religiosos estão, durante algum tempo, presentes, no qual se mostram quais assuntos estão sendo
trabalhados. O papa atual já tem recebido a assembleia duas vezes e ele foi muito franco e detalhado
sobre as perguntas que foram feitas.
Esta vez realizou-se a assembleia, de 23 a 25 de maio, na “Casa del Divino Maestro”, próximo a
Castelgondolfo. É uma casa de retiro dos padres Paulinos.
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O tema desta assembleia foi “escutar a juventude” e foi dedicada ao próximo sínodo dos bispos sobre a
juventude. Dois secretários do sínodo comentaram os preparativos e a confecção do documento de
trabalho que pode ser esperado no mês de junho.
Elementos importantes para esse documento de trabalho são as respostas dos inquéritos juvenis de todas
as dioceses e os resultados do pré-sínodo realizado entre os representantes da juventude católica, em
Roma. Estavam presentes representantes da juventude católica, de outras religiões e de não-crentes. O
Papa insiste em um diálogo com todos os jovens.
O Sínodo falará também sobre as vocações, mas não será apenas sobre as vocações sacerdotais e as
vocações para a vida religiosa, mas também sobre o chamado ao matrimônio, sobre o chamado dos leigos
na igreja e sobre o chamado à vocação para funções sociais.
Nesta assembleia houve depoimentos de jovens religiosos e leigos que falaram sobre suas experiências em
Aleppo, Brasil, Colômbia, Croácia, Filipinas, Portugal. Entre eles, uma jovem que coopera com os
franciscanos em São Paulo e um colaborador leigo dos irmãos de João de Deus, que mostrou como ele e
sua esposa têm trabalhado como missionários por muitos anos de maneiras diferentes.
Além desses ricos testemunhos, houve também uma interessante introdução intitulada “Jovens, a fé e o
discernimento vocacional”. O palestrante foi o padre Eunan McDonell, um salesiano irlandês. Ele se
concentrou no difícil processo de orientação e distinção de vocações para a vida religiosa e sacerdotal na
igreja.
Uma de suas recomendações era que o cuidado pastoral vocacional respeitasse os jovens e ajudasse a
encontrar o verdadeiro chamado do jovem em questão e orientá-lo para que pudesse realizar seu
chamado. Isto sublinha que a pastoral vocacional não deve focar somente a própria congregação.
A assembleia escolheu dentre seus membros dez representantes que participarão do sínodo episcopal
sobre os jovens que se realizará em Roma em outubro deste ano.
Ir. Ton Houdé

ETIÓPIA
O cuidado e a ajuda direta aos sem-teto foi um dos
primeiros projetos dos irmãos quando eles começaram
a trabalhar em Addis Ababa. Uma refeição,
possibilidade de lazer, instalações de banho e se
solicitado um exame médico, ... Em diálogo com o
governo local, há cada ano um momento em que essas
pessoas são mimadas com algo extra. Este ano foram
distribuídos cobertores. Nenhum luxo desnecessário
para aqueles que não têm um teto sobre suas cabeças.
Na foto, um dos clientes permanentes recebe seu
cobertor do irmão Hugo Verhulst.

A ÚLTIMA PALAVRA
Os irmãos indonésios Herculan Harjono e Mateus Amuma farão sua primeira profissão no noviciado de
Lawang. Em nome de todos: Nossos parabéns!
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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