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BOLETIM DO GOVERNO GERAL 
CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS DE NOSSA SENHORA DE LOURDES 

Número 57, dezembro de 2018 

INDONÉSIA 

O superior geral Ir. Ton Houde visitou os irmãos da Província da Indonésia e ele estava ali também quando 
dois irmãos fizeram a profissão perpétua. A visita ocorreu de 9 de outubro a 7 de novembro e ficou restrita 
às comunidades na Java, incluindo a pequena ilha de estanho de Bangka. Seguem algumas impressões. 

A visita do superior geral sempre vem acompanhada de muita preparação: deve-se montado um esquema 
de viagem que leva em conta os objetivos da visita, a condição dos participantes, o clima tropical, nesse 
caso, e o modo de como se deslocar de um lugar a outro. Essas preocupações são antes de ordem prática. 
Além disso, faz parte também de uma viagem tão longa uma dimensão social: a harmonia e a coesão entre 
pessoas com um passado diversificado baseiam-se no respeito às tradições sociais e aos paradigmas 
prevalecentes. 

Qualquer congregação procura dar continuidade à sua existência, recrutando gente nova. Nos últimos anos 
as vocações tiveram o vento a favor. Os esforços do capítulo geral e particularmente do governo provincial, 
como parece, estão dando frutos. Durante um processo de estudo e formação de aproximadamente nove 
anos, os candidatos idôneos percorrem o postulantado, os dois anos de noviciado e os anos de profissão 
temporária. No postulantado, em Klepu, e no noviciado, em Lawang, estudam e engajam-se, neste ano de 
formação, respectivamente seis postulantes e dezesseis noviços, algo que somente dá motivo de se 
alegrar. 

Existe ainda mais alegria quando há pessoas querendo 
comprometer-se para o resto da vida com a 
congregação escolhida. Por isso, um dos objetivos 
desta viagem foi, então, a profissão perpétua do Ir. 
Efrem Vulma (na foto, à esquerda) e Ir. Valentinus 
Bois. Ambos os irmãos pronunciaram seus votos, em 
16 de outubro, durante uma cerimônia, em Lawang, 
na qual o cerimonial congregacional faz parte de uma 
festa em colorido estilo javanês. As encantadoras 
danças tradicionais e o momento em que pai e mãe 
simbolicamente entregam seu filho à Igreja 
permanecem, imprescindivelmente, dois dos pontos 
mais marcantes durante esse tipo de celebração. 

Às vezes alguém escapa da fatalidade. No dia em que os Irmãos Herman Yosef Gultom e Ton Houdé 
voltariam de Bangka à capital de Jakarta, o avião que liga ambos os destinos, pouco depois de decolar, caiu 
no Mar de Java com desfecho fatal. A sorte de ter escapado disso trazem automaticamente à tona os 
vários coirmãos que, na Indonésia, se tornaram vítimas de acidentes fatais, tanto no mar como em terra. 
Lembrando-se deste evento, os visitantes visitaram, no Dia dos Finados, os túmulos dos falecidos: os 
irmãos holandeses internados que faleceram durante a Segunda Guerra Mundial, os jovens irmãos que 
tragicamente pereceram nas ondas do mar quando o navio naufragou, em 1966, e os muitos outros irmãos 
que pela morte não estão mais entre nós. Seus túmulos estão bem cuidados, e sua memória é honrada. 
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A congregação tem ainda um irmão na 
Indonésia. Martin Dol, como força inspiradora, 
tem ampliado a conhecida gráfica e a escola 
gráfica adjunto, em Desa Putera. A escola e a 
gráfica estão, agora, sob a direção da geração 
subsequente. Ir. Martin não ficou parado: os 
mais variados projetos em prol dos socialmente 
fracos, ele sabe apoiar com competência. Uma 
das iniciativas mais recentes para arrecadar dinh 
eiro é a produção de ração para peixes. Este 
viveiro de larvas em pequena escala também 
emprega algumas pessoas, dando à iniciativa 
uma dimensão social extra. O benefício vai para 
as atividades dos projetos na Indonésia. 

Este viveiro de larvas e as clínicas que os irmãos 
estabeleceram em Bogor e Desa Putera foram 

abrigadas pela província indonésia no início deste ano na fundação social Yayasan Bruder Glorieux 
Indonésia, por analogia com a Fundação Goede Werken Glorieux na Holanda e Bélgica, que arrecada 
fundos para os projetos dos irmãos. 

O superior geral voou de volta a Oostakker com a consciência tranquila, mas não antes de agradecer a 
todos pelo acolhimento hospitaleiro e pelo sucesso da visita. 

Terimah kasih! (Muito obrigado!) 

 

  Noviços do ano canônico. 
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ETIÓPIA 

Na segunda metade de novembro, o governo geral completo fez uma visita à Etiópia. De fato, a visita 
concentrou-se na capital Adis Abeba, porque as duas comunidades dos irmãos e as obras em que a 
congregação está envolvida estão em Addis. 

De fato, a visita concentrou-se na capital Adis Abeba, porque as duas comunidades dos irmãos e as obras 
em que a congregação está envolvida estão em Addis. Na estação chuvosa é ainda pior, aí faz muito frio. 

O grupo dos irmãos é pequeno, 
sete irmãos, um noviço, dois 
postulantes e um aspirante. Os 
irmãos moram em duas casas. 
Uma no Centro de Saúde – 
propriedade do centro – e outra 
no bairro Gulele, propriedade da 
congregação. Os irmãos juntos 
formam um distrito e houve 
conversas com o governo do 
distrito, comp osto pelos irmãos 
Hugo, Isayas e Wossen, e com as 
comunidades das duas casas. Na 
casa do Gulele dá-se também a 
formação e deu-se especial 
atenção a isso. 

Etiópia tem um novo presidente, 
uma mulher, e já há algum 
tempo um novo ministro 
presidente. Principalmente o 
último é muito comentado pela 

maior abertura no próprio país e por uma atitude amistosa em relação a Etréia com o objetivo de acabar 
com anos de adversidade. No próprio país ainda há muitos 
campos minados entre grupos da população, de modo que 
algumas regiões, de vez em quando, sejam extremamente 
perigosas. Os irmãos também têm experiência com isso.  

Muita atenção também para os projetos. Todos os projetos são 
importantes e estão a serviço dos mais necessitados.  

No Centro de Saúde São Gabriel: maternidade, prevenção de 
doenças para crianças, doentes, etc. No Centro de 
Aconselhamento e Serviço Social: orientação sexual nas escolas, 
aos jovens e ajuda a pessoas para aprender a sustentar-se a si 
mesmas. Além disso há acolhimento de crianças com uma 
deficiência física ou mental e acompanhamento da família. No 
Projeto para a Terceira Idade, idosos solitários podem tomar 
uma refeição e há oportunidade para lavar a roupa ou tomar 
banho. Muitos deles são sem-teto. Há também a construção de 
banheiros nas favelas e a reforma de casebres que mais 

O governo geral e a comunidade de Kality. 
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ameaçam ruir, muitas vezes a pedido da autoridade local. Wonderful fornece material e uniforme 
escolares a crianças para que possam ir à escola. 

O governo teve a oportunidade para ver alguma coisa de todos os projetos. A pobreza conhece várias 
graduações. Ao lado da pura miséria existem situações esperançosas, pessoas que estão desenvolvendo 

alguma coisa, vendo um futuro 
modesto no qual vão estar menos 
dependentes de outros. 

Todos os projetos são vulneráveis 
pela dependência financeira de 
doadores quase exclusivamente do 
exterior. Alguns patrocinadores 
desistem e não é fácil achar outros. 
Mesmo assim Boas Obras Glorieux, a 
própria congregação e muitos 
colaboradores na Etiópia e na Europa 
investem muita energia nisso. A 
todos os projetos pede-se com 
insistência para ver como adequar os 
projetos conseguir uma maior 
sustentabilidade. Isso não é tão 
simples, já que a ajuda trata de 
pessoas e não de números, mas para 
a subsistência dos projetos é 
essencial. 

Para dois membros do governo geral foi a primeira vez que visitaram a Etiópia. Ficaram impressionados. Eu 
mesmo pude constatar melhoras, mas ainda continua miséria demais. Vendo isso sob esse ângulo, a nossa 
contribuição é pequena, mas adequada ao evangelho onde o próprio Jesus indica que dar de comer e de 
beber a pessoas passando necessidade tem um valor muito especial. Fazer algo para os sem-teto, para 
pessoas num casebre onde vaza água na estação de chuvas e frio todas as noites do ano, onde nem 
sempre há uma cama para cada membro da família, onde, às vezes, há somente uma refeição por dia, está 
muito perto do pensamento natalino, onde uma mãe tem de dar à luz num presépio. Aqui há muitos 
presépios provavelmente mais primitivos que aquele de Belém, e onde moram pessoas permanentemente. 

Ir. Ton Houde 

PALAVRA FINAL 

Na narração do Natal pastores, anjos e sábios do oriente vêm em socorro da família. Que nós sigamos nas 
pegadas daqueles que ajudaram. Faça algo para alguém que passa necessidade, seja perto ou longe. 
Desejo-lhe uma abençoada festa de Natal e um Feliz Ano Novo. Ir. Ton Houde. 

Tudo de bom para 2019 ! 
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Visita na maternidade do Centro de Saúde de São Gabriel. 
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