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

Número 58, junho de 2019 

ENCONTRO EM ROMA 

De 22 a 24 de maio realizou-se, em Roma, o encontro semestral da USG, sigla que significa União dos 
Superiores Gerais das congregações masculinas de direito papal. Nossa congregação faz parte disso e é 
representada pelo superior geral.  

Houve muita atenção pelos temas da igreja universal, assim como o mês missionário, em outubro, a 
conduta na Igreja que passa dos limites em relação à reunião especial, neste ano, sobre esse assunto em 

Roma, cuidados com a criação como expressos na Laudato Si e sobre os quais haverá, neste ano, atenção 
especial no sínodo dos bispos sobre a Amazônia. Uma das celebrações eucarísticas, dedicada a Laudato Si, 
foi celebrada ao ar livre, entre as árvores e à beira da lagoa. Um evento bem inspirador. 

A USG comumente está ligada aos sínodos dos bispos, porque ela pode apresentar alguns membros que, 
então, podem ser nomeados pelo papa como membro votante do sínodo em questão. 

Já que a direção da USG foi renovada, sendo nomeado também um novo secretário geral, refletiu-se sobre 
a atuação para os próximos três anos. Insistiu-se, por exemplo, numa maior colaboração com a 
organização das superiores gerais femininas, a UISG. 
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Como de costume houve também 
uma reunião, à noite, para os 
superiores gerais das congregações 
de irmãos. Um dos frutos do 
contato entre congregações de 
irmãos é a fundação de “Tutti siamo 
fratelli”. “Somos todos irmãos”, 
uma parceria de congregações de 
irmãos que se concentra na vocação 
de irmão e para isso regularmente 
organiza, em Roma, tardes de 
encontro e celebrações. 

Esses encontros são também 
importantes para os contatos com a 
“Congregação dos Institutos de Vida 
Consagrada e Sociedades de Vida 
Apostólica”. 

Os contatos congregacionais com Roma passam, em grande parte, por este órgão da cúria. O prefeito ou 
secretário geral visitam quase sempre os encontros da USG. Também foi o caso esta vez na pessoa de Dom 
José Rodriguez Carballo. 

Ir. Ton Houdé 

VISITA A “TEN ROODEN DUYFHUYZE” EM SINT-DENIJS 

Na Segunda-feira, dia seis de maio, as Irmãs de 
Misericórdia de Ronse e os Irmãos de Nossa Senhora de 
Lourdes de Oostakker visitaram a antiga casa da 
fazenda “Ten Rooden Duyfhuyze” (NT: “Na casa de 
pombo vermelha”), em Sint-Denijs. A casa, data de 
aproximadamente 1500, é a casa natal de Glorieux, 
fundador de ambas as congregações. A casa nunca foi 
propriedade da família Glorieux. Ela foi, durante alguns 
anos, alugada pelos pais de Glorieux. Os atuais 
proprietários, Johan e Mia Vanhemmens, têm uma 
fazenda de gado, seu filho Willem gerencia o açougue e, 
três casas de férias e um acampamento estarão prontos 
em breve. Em pouco tempo a antiga casa ganhou um 
novo visual. A memória de Glorieux está viva por uma 
pequena capelinha perto da entrada da fazenda, tendo 
lá dentro uma imagem do Ir. José Janssens. A família 
reservou nos prédios da antiga fazenda espaço para, 
futuramente, dedicar um pequeno museu à memória de 
Glorieux. 

Fomos muito bem recebidos: Johan e Mia, no passado, 
travaram conhecimento com os irmãos em Oostakker. 

Interessante foi também a visita a igreja paroquial, em 
Sint-Denijs. Uma igreja antiga, bonita e bem conservada 
com várias obras de arte, entre as quais a pia batismal 
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onde Glorieux e seus muitos irmãos e irmãs foram batizados. A igreja acompanha os novos tempos, porque 
encontra-se também uma nova via sacra que realmente chama atenção. 

Ir. Ton Houdé 

ENCONTRO DO GOVERNO GERAL COM OS FORMADORES 

De 19 até 26 de julho, na Villa Erema – Puncak – Bogor será realizado um encontro de estudo dos 
formadores da Indonésia, Brasil e Etiópia com o governo geral. Será dada atenção principalmente à 
programa de formação e como trabalhar com ela. Muito importante será também conhecerem-se 
mutuamente e as circunstâncias tão diversas nas regiões. Com esse último item esperamos também dar 
uma contribuição à unidade e solidariedade na congregação. 

EM DESTAQUE: APRESENTAÇÕES DE LIVROS 
Em 2010 foi apresentado, em Oostakker, o 
livro “175 anos de Boas Obras”. O livro 
descreve através de fotos os lugares onde 
os irmãos moraram e trabalharam (e isso 
ainda fazem até hoje) e conta com 360 
páginas. Altamente recomendado, não 
fosse pelo fato de que o texto estava 
disponível apenas em holandês. Depois que 
uma variante em português saiu da 
imprensa em fevereiro, uma versão em 
inglês também foi preparada neste mês de 
junho. 

Em 1980 a congregação existiu 150 anos 
em 1980 e, a propósito disso, o conselho 
geral pediu ao irmão Edesius Boerrigter 
que escrevesse um livro memorial sobre a 
história da congregação. Ele aceitou essa 
tarefa com relutância, mas mesmo assim 
de bom grado e o resultado foi o livro de 
150 anos, irmãos de boas obras. Também 
esse livro foi traduzido no inglês por 
Ir.Hugo Verhulst com a colaboração do Ir. 
Henk Gal, e editado pelo secretariado do 
governo geral. 

O governo geral apresentará ambas as 
versões, oferecendo-as durante o encontro 
internacional sobre formação na Indonésia 
(julho de 2019). 

MEIO DE CONGREGAR: ESPIRITUALIDADE 
A fim de conhecer e promover melhor a própria espiritualidade do fundador dentro da congregação foram 
confeccionados cinco livrinhos que tratam disso especificamente. Irmão Polykarpus Sin Siong tem 
traduzido essas brochuras no idioma da Indonésia e a gráfica em Desa Putera cuidou dos exemplares. Já 
provaram sua utilidade para a formação no Brasil e na Etiópia. 
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CAPELÃO LUCIEN LOOTENS 

Após 36 anos sendo capelão dos Irmãos de Oostakker, o 
Reverendíssimo Senhor Lucien Lootens tem se despedido de 
Oostakker por razões de saúde. 

Durante décadas, ele tem compartilhado a vida dos irmãos e 
também para o instituto, em Oostakker, ele tem grandes 
méritos. Com fidelidade presidir a celebração eucarística 
diária, liderar e preparar substanciais momentos de reflexão, 
cuidar do serviço fúnebre e, em especial, a homilia dos nossos 
falecidos irmãos, foram tarefas que ele assumiu com grande 
responsabilidade. 

A enfermagem que ele precisa faz uma estadia em um centro de 
atendimento necessário 

 
VINDA E IDA 

Esses irmãos vão desfrutar de boas férias: 

 Ir. Pedro Goossens (Brasil) 4 de agosto a 7 de outubro 

 Ir. Hugo Verhulst  5 de agosto a 8 de outubro 

 Ir. Eric Claeys (RD Congo) 3 de julho a início de setembro 

DIREÇÃO NOVA NA CASA DEPOORTER – EINDHOVEN 

Após consultar os irmãos foi nomeado substituto o Ir. Jan van der Steen, e os irmãos Frans Pikkemaat e Cor 
Warmerdam encerraram suas atividades na direção da casa. Ir. Leon Jansen continua como superior. 

A ÚLTIMA PALAVRA 

Os irmãos Yohannes Rahaq Wutum, Albertus Insantuan e Yohannes Maria Vianney Sengkoen professam 
seus primeiros votos, em 1º de julho, em Lawang. 

Ir. Maksimus Boi professa seus votos perpétuos, em 28 de julho, em Gunung Sahari. 

Em nome de todos: nossos parabéns! 

Desejamos a todos um bom tempo de verão e férias descontraídas! 
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