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NUNC 2022 E MAIS ALÉM:
UM DIÁRIO DO SONHO CONGREGACIONAL
À MEDIDA QUE ELE SE DESDOBRA
A Congregação sonha em ser bem enraizada em Cristo e ousada em fazer e estar em missão. Para isso,
toda a Congregação é convidada a participar ativamente em cada um dos compromissos dos diferentes
desenhos elaborados pelos capitulares.
O NUNC de 2022 e seguintes até alcançarmos a meta
do ano 2027, contará as muitas histórias claretianas
em toda a Congregação, à medida que o sonho se
desenrola. Nós nos comprometemos a apresentar os
processos de transformação nas diferentes partes da
Congregação, enquanto nos esforçamos para estar
enraizados em Jesus Cristo e em nossa espiritualidade
claretiana. Comprometemo-nos a contar histórias
de como nossos irmãos guardam em seus corações,
cumprem e proclamam a Palavra de Deus. Além disso,
vamos apresentar algumas de nossas comunidades
que se esforçam corajosamente para compartilhar
suas vidas em comunidades moldadas pela missão.
Não só isso, mas também pensamos em apresentar
diferentes missões nas periferias, nossos ministérios
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com a juventude, nossas colaborações com membros
da Família Claretiana e histórias vocacionais dignas de
serem partilhadas. Vamos recontar os muitos esforços
para animar biblicamente todos os ministérios pastorais
da Congregação e as aventuras na ciber-missão. Vamos
recontar os muitos esforços para combater a injustiça,
promover a paz e cuidar da nossa casa comum, e a nossa
jornada com pessoas de diferentes culturas, etnias e
religiões enquanto juntos construímos e transformamos
um mundo melhor. Finalmente, esperamos recontar
as muitas maneiras pelas quais nossa Congregação
responde aos novos desafios através de um processo
de formação integral e permanente, aberto à missão
universal, segundo o espírito e o carisma de nosso Pai
Fundador.
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REDISTRIBUINDO O BARALHO PARA REALIZAR O SONHO
CONTEÚDO
• EDUCAR AS PESSOAS PARA
ALCANÇAR MELHORES
SONHOS PARA O FUTURO
• UNINDO FORÇAS, SONHANDO
COMO UMA SÓ PARA
A ESPIRITUALIDADE DA
CONGREGAÇÃO
• COM O CORAÇÃO VOLTADO
PARA DEUS
• O VÍRUS NÃO POUPA
NINGUÉM
• ASSEGURAR O FUTURO
ESPERANÇOSO DOS FILHOS DE
NAKASEKE
• DESAPARECEU, MAS OS SEUS
SONHOS PARA A TERRA DOS
PÂNTANOS CONTINUAM
• SÃO “TREINADOS DE FORMA
DIFERENTE”
• CAPÍTULOS PROVINCIAIS
ADIADOS
• UM NOVO HORIZONTE PARA
A COLÔMBIA ORIENTALEQUADOR
• XVIII ASSEMBLEIA PASTORAL
DA COLÔMBIA ORIENTAL EQUADOR
• NOVA LIDERANÇA PARA
ORIENTAR A COLÔMBIA VENEZUELA DURANTE OS
PRÓXIMOS TRÊS ANOS
• CARTA DA 10ª REUNIÃO DA
FAMÍLIA CLARETIANA
• ORDENAÇÕES
• CHAMADA PARA A CASA DO
PAI

Como o Governo Geral continua a desenvolver seu Plano de Ação para os
próximos seis anos, tornou-se necessário também realinhar os serviços e o
pessoal da Cúria Geral para cumprir sua missão de animação da Congregação
nos processos que levarão à realização do sonho da Congregação em 2027. Para
tal, foram feitas novas nomeações e outras foram renovadas por um período
fixo.
A recém instituída Prefeitura Geral de Pastoral Bíblica e Comunicação finalmente
criou o Departamento de Comunicação da Congregação, com o Pe. Louie
III Guades, CMF da Província Pe. Rhoel Gallardo como Coordenador da Equipe
de Comunicação. O Pe. José Enrique García Rizo, CMF da Província de Fátima,
e o Pe. Nelson Thomas Puthanparambil, CMF da Província de Bangalore. Esta
equipe irá trabalhar com muitos claretianos e colaboradores leigos à medida
que avançam neste novo empreendimento. O endereço de e-mail oficial do
departamento de comunicação é communications@iclaret.org.
Pe. Joseph Ikemefuna Iwobi, CMF da Delegação Independente do Oeste da
Nigéria, é agora o Secretário das Prefeituras. Sua principal função é prover
e atender às necessidades das Prefeituras Gerais. Ele também continuará
trabalhando com a equipe de comunicação.
A nova equipe reorganizada do Centro de Espiritualidade Claretiana (CESC)
de Vic, Espanha, sob a Prefeitura de Espiritualidade e Vida Comunitária, tem
agora um novo membro, Ir. Mario Kevin Rivera Armijo, CMF da Província
da América Central. A sua presença completa a representação universal da
Congregação na equipe. Isto reforçará os processos de transformação que a
Prefeitura pretende realizar na Congregação.
Pe. Lord Winner Maria John, CMF da Província de Chennai como Procurador
Geral da Missão, e Pe. Rohan Dominic T. L., CMF da Delegação Independente
de São José Vaz como Coordenador da Equipe da ONU. Ir. Robert Omondi
Apiyo, CMF da Delegação Independente de São Carlos Lwanga, junta-se à
equipa da ONU, mas residindo no Quênia. Rohan Dominic T.L., Miguel Angel
Velasco, Henry Ramirez, CMFF, que ficará nos Estados Unidos, e o Ir. Robert
A. Omondi, CMF, que residirá no Quênia. Pe. Vincent Anes, CMF continua a ser
o Secretário Geral da JPIC. Eles formarão a Equipe de Solidariedade e Missão
(SOMI) sob a Prefeitura Geral do Apostolado.
Que Cristo os guie para permanecerem enraizados nele e ousarem enfrentar os
muitos desafios e cargas de trabalho que os esperam.
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APOSTOLADO

EDUCAR AS PESSOAS PARA ALCANÇAR
MELHORES SONHOS PARA O FUTURO

Roma, Itália. Mais de trezentos participantes de
quase quarenta nações de todo o mundo participaram
do IV Congresso Mundial de Educadores da Família
Claretiana, realizado online em dezembro de 2021. A nova
modalidade online do congresso permitiu a participação
de muitas pessoas que nunca tinham participado antes. Os
educadores leigos representavam 65% dos participantes.
Mais da metade dos participantes do congresso vieram
das Américas, enquanto a participação da Ásia e África
superou a dos congressos anteriores.
Em fevereiro, uma pequena comissão composta pelas Irmãs
Missionárias da Instituição Claretiana e pelas Missionárias
Claretianas estudará como acolher as sugestões para o
futuro apresentadas pelos participantes do congresso. A
Família Claretiana quer unir-se ao espírito do Pacto Global
pela Educação encorajado pelo Papa Francisco e recebeu
com alegria a sua mensagem para o Dia Mundial da Paz
2022, no qual insiste no valor da educação e do diálogo
entre gerações como boa mediação para construir uma
paz duradoura.
ESPIRITUALIDADE
UNINDO FORÇAS, SONHANDO COMO UMA SÓ
PARA A ESPIRITUALIDADE DA CONGREGAÇÃO

após dois anos sem encontros presenciais. Os Padres Juan
Carlos Martos, Josep Rovira, Sebin Mundackal, Salvador
León, Félix K. Ketoglo, Rohan Peires e Paulson Veliyannoor,
CMFF, partilharam de bom grado o seu paradeiro e a sua
situação pessoal. Eles aproveitaram a oportunidade para
repensar o novo status das equipes e delinear suas novas
linhas de ação, à luz do recém-concluído 26º Capítulo
Geral.
As duas equipes da “Frágua” e do CESC se fundiram em uma
única, a ser chamada de CESC, e sua tarefa será a de animar
a espiritualidade de toda a Congregação. Eles continuarão
a pesquisa sobre a nossa herança congregacional e sua
disseminação e a animação espiritual da Congregação,
e a “Frágua” fará parte dos seus serviços de animação
espiritual. Também fizeram algumas contribuições para
o projeto do Plano de Ação do Governo Geral na seção
sobre Espiritualidade e Vida Comunitária.
CLARETIANOS

COM O CORAÇÃO VOLTADO PARA DEUS

Buenos Aires, Argentina. A Província de São José do Sul
e o Centro de Espiritualidade Claretiana (CESC) de Vic,
Espanha, uniram forças para produzir um vídeo inédito
em homenagem ao falecido Pe. Gustavo Alonso Taborda,
CMF, 10º Superior Geral de nossa Congregação.
O vídeo que foi lançado no dia 21 de dezembro de 2021
no canal YouTube de São José do Sul mostra o Pe. Alonso
entrevistado pelo Pe. José Rovira, CMF do CESC. O Pe.
Gustavo relata as suas raízes familiares, o seu trabalho
como formador, a sua recepção do Concílio Vaticano II,
a sua adaptação às normas conciliares e a atualização das
Constituições claretianas, e outros temas.

Madri, Espanha. Os membros da nova equipe redefinida
do CESC reuniram-se de 5 a 9 de dezembro de 2021 em
Colmenar Viejo com o Pe. Carlos Sánchez Miranda, CMF,
Prefeito Geral de Espiritualidade e Vida Comunitária,
NUNC 605 - Janeiro 2022
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Os comentários de outros Superiores Gerais e de
alguns jovens missionários enriquecem o conteúdo,
destacando a importância do Pe. Gustavo Alonso na vida
da Congregação, tanto do ponto de vista daqueles que
viveram de perto estas transformações, como do ponto
de vista das novas gerações missionárias. Visite este link
para ver o seu conteúdo: https://www.youtube.com/
watch?v=Tl0r7QLz97Y
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CASAS GENERALÍCIAS

O VÍRUS NÃO POUPA NINGUÉM

Pe. Joy Mampillikunnel, CMF, Superior Maior da Delegação
Independente de São Carlos Lwanga, lançou a pedra
fundamental para o projeto da Escola Secundária St.
Claret na aldeia de Butlangu a 4 de dezembro de 2021.
Os Claretianos adquiriram este terreno em 2014, e uma
comunidade Claretiana composta pelos Padres Bernard
John e Santos Mugisha, CMFF, começou a residir lá em
2018. Este novo desenvolvimento garante um futuro
brilhante para as crianças desta aldeia.
ASCLA EAST

DESAPARECEU, MAS OS SEUS SONHOS
PARA A TERRA DOS PÂNTANOS CONTINUAM

Roma, Itália. A pandemia não poupou os membros da
Cúria Geral. Em dezembro de 2021, sete de seus membros
foram infectados pelo vírus: nosso Superior Geral, alguns
membros do Conselho e alguns missionários que trabalham
nos escritórios. Um claretiano em especialização (CIS) que
se encontrava na comunidade paroquial do Parioli também
foi contaminado. Graças a orações, medicação adequada,
quarentena apropriada e cuidados, todos sobreviveram. O
Padre Geral recebeu seu resultado negativo no final de
janeiro. Continuamos a rezar pela recuperação de todas
as pessoas afectadas por esta pandemia. E rezamos pelos
nossos irmãos que perderam as suas vidas no último ano.
ACLA

ASSEGURAR O FUTURO ESPERANÇOSO
DOS FILHOS DE NAKASEKE

Nakaseke, Uganda. Luweero tem sido o campo de batalha
da famosa guerra da selva que levou o Presidente Yoweri
Kaguta Museveni ao poder em 1985. Devido à dinâmica
de uma guerra de guerrilha tão feroz, as pessoas deixaram
esta área por muito tempo. Mas com a criação de novos
distritos e muitos outros projetos de desenvolvimento
iniciados neste lugar, as pessoas estão se instalando nesta
área. Embora Butlangu esteja a apenas 100 quilômetros
de Kampala, a capital, ainda é uma periferia onde a
nossa presença pode fazer uma diferença positiva,
especialmente no ensino secundário.
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Isabela City, Filipinas. O bispo José Querexeta, CMF,
primeiro prelado da Prelazia Territorial de Isabela, na ilha
de Basilan, dominada principalmente por muçulmanos,
teria completado 100 anos de idade em 9 de dezembro
de 2021 se estivesse vivo. Ele foi para a Casa do Pai no final
dos anos 90, mas as suas memórias vivem nos corações e
mentes dos basilanos. Alguns ainda se lembram de seus
encontros com ele e de como ele mudou suas vidas e a
cidade. Eles cantam “Alabaré”, uma canção em espanhol
que o falecido bispo popularizou e traduziu para a língua
Chavacan e ensinou aos fiéis.
Em sua memória, a Prelazia, presidida por Dom Leo
Dalmao, CMF, com os claretianos trabalhando lá,
organizou uma missa em sua honra para agradecer ao
Senhor por este sonhador e pelos sonhos realizados nesta
terra quase estrangeira. O Pe. Amador Tumbaga, CMF,
Vigário da Província Pe. Rhoel Gallardo esteve presente
na celebração e dirigiu a mensagem de homenagem pela
ocasião. Após a missa, os claretianos e leigos visitaram a
sua falsa sepultura na aldeia vizinha. Os seus verdadeiros
restos mortais descansam no norte de Espanha.
Paradoxalmente, o sucessor de Querexeta, Arcebispo
Romulo Tolentino de la Cruz, DD, morreu no mesmo dia
na cidade de Zamboanga.
NUNC 605 - Janeiro 2022
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MICLA

UM NOVO HORIZONTE PARA A
COLÔMBIA ORIENTAL-EQUADOR
ASCLA WEST

SÃO “TREINADOS DE FORMA DIFERENTE”
Gauribidanur, Índia. Em 3 de dezembro de 2021, o campus
do Projeto Visão Rural celebrou o Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência com crianças especiais
e suas famílias. O dia foi colorido com atividades
culturais realizadas pelas crianças com deficiência. Foi
uma oportunidade para as crianças mostrarem seus
talentos dados por Deus e dizerem ao mundo que elas
são “diferentes”. A presença do Dr. Venkatasubramanian,
diretor de Rangalakshmi Netralaya Yelahanka, Rtn
Jayaraman, presidente de Arasapur Panchayath, Rama
Krishnappa, e VRWs agraciaram o evento.

Sasaima, Colômbia. Partindo do tema “Missionários da vida:
enraizados em Cristo e audazes na missão”, e utilizando os mesmos
procedimentos e estilo do recém concluído XXVI Capítulo
Geral, a Província da Colômbia Oriental - Equador celebrou seu
XVI Capítulo Provincial de 8 a 12 de dezembro de 2021. O Pe.
Henry Omonisaye, CMF, Vigário Geral da Congregação, presidiu
o Capítulo. Você pode visitar e ler a sua notável trajetória na
crônica publicada no site da Congregação.

Juntamente com CHAI-LF (Catholic Health Association
of India, Liliane Fonds) e FNF (Fidelity National
Financial), o Projeto Visão apoia 250 crianças portadoras
de deficiência, proporcionando intervenção de saúde,
educação social e meios de subsistência a essas crianças
e suas famílias. “Vamos trazer sorrisos, pois eles também
são os tesouros da sociedade”.
A celebração do Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência foi proclamada em 1992 pela resolução da
Assembleia Geral das Nações Unidas. O tema deste ano
é “Liderança e participação das pessoas com deficiência
rumo a um mundo pós-COVID-19 inclusivo, acessível e
sustentável”. Visa promover a compreensão das questões
da deficiência e mobilizar apoio para a dignidade, direitos
e bem-estar das pessoas com deficiência. Visa também
a sensibilização para uma “Sociedade Partilhada” em
todos os aspectos da vida política, social, econômica
e cultural.

Para estimular a Província na realização de seu sonho
para os missionários e a missão claretiana no leste da
Colômbia e no Equador, escolheram as seguintes pessoas:
Supérieur Provincial: P. Josué González Jaramillo, CMF
Consultor e Prefeito de Apostolado: P. Enrique Aponte, CMF
Consultor e Ecônomo: P. José María Flórez, CMF
Consultor e Prefeito de Formação: H. Guillermo Salamanca, CMF

ECLA

CAPÍTULOS PROVINCIAIS ADIADOS
Devido aos recentes casos do COVID-19 na Espanha e
às condições de saúde dos missionários das Províncias
de Sanctus Paulus e Santiago, seus respectivos Capítulos
Provinciais foram adiados. A Província de Santiago
reagendou seu Capítulo para o final de fevereiro,
enquanto que Sanctus Paulus o realizará em agosto.
Ambos deveriam ter realizado os seus respectivos
Capítulos em dezembro de 2021.
NUNC 605 - Janeiro 2022
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XVIII ASSEMBLEIA PASTORAL
DA COLÔMBIA ORIENTAL - EQUADOR
Sasaima, Colômbia. Enraizados em Cristo e audazes na
missão, 87 religiosos e leigos claretianos se reuniram para
a XVIII Assembleia Pastoral da Província da Colômbia
Oriental - Equador, de 6 a 8 de dezembro de 2021.
Os dias dos participantes foram iluminados na fase
de descobrir, sonhar, desenhar e comprometer-se.
Estabeleceram o seu caminho a partir do método de
inquérito de apreciação, realizando conversas em cada
uma das estruturas, áreas e comunidades locais, o que
lhes permitiu valorizar o trabalho missionário. Em grupos,
reviram o caminho percorrido, as conquistas, os desafios
e as sugestões, com base nas áreas e estruturas, que geram
a construção conjunta dos sonhos que representam
nosso compromisso de sermos cristãos, comprometidos
com a construção do Reino, no estilo de Santo Antônio
Maria Claret.
A presença do Pe. Henry Omonisaye, CMF, delegado
pelo Superior Geral para ser Presidente do XVI Capítulo
Provincial, com as suas engenhosas orientações,
enriqueceu a sua Assembleia Provincial. Ele os iluminou
sobre o tema: O serviço missionário à luz da sinodalidade:
Arraigados e ousados. Sua presença é um sinal de
comunhão com a Congregação e os encoraja a crescer
em sua missão.
A experiência vivida durante esses dias permitiu-lhes ir
ao Capítulo provincial com a confiança de ter construído
sinodicamente algumas linhas que os ajudarão a continuar
sonhando com a Província da Colômbia Oriental e
Equador.
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NOVA LIDERANÇA PARA ORIENTAR A
COLÔMBIA - VENEZUELA DURANTE OS
PRÓXIMOS TRÊS ANOS
Medellín, Colômbia. Durante o III Capítulo Provincial
da Província Claretiana da Colômbia - Venezuela, os
capitulares previram que os confrades seguintes seriam
os que melhor dirigiriam a sua Organização para realizar o
sonho da Congregação nesta parte do mundo:
Supérieur Provincial: P. Luis Armando Valencia, CMF
Consultor e Prefeito de Apostolado: P. Anselmus Baru, CMF
Consultor e Prefeito de Formação: H. Jhon Jairo Flórez, CMF
Consultor e Ecônomo: P. Walter Pineda, CMF
O Pe. Mathew Vattamattam, CMF, Superior Geral, presidiu
o Capítulo que teve início a 12 de dezembro de 2021. O
Capítulo praticamente reproduziu o processo utilizado
durante o XXVI Capítulo Geral. Além da nova tendência
de ter um facilitador capitular, neste caso o Pe. Gonzalo
Fernández Sanz, CMF, participaram dez leigos que fazem
parte da missão na Colômbia e na Venezuela.
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CARTA DA 10ª REUNIÃO

DA FAMÍLIA CLARETIANA
A TODAS AS NOSSAS IRMÃS E IRMÃOS NO CARISMA
Roma, 8 de dezembro de 2021
Querida família:
Acompanhados pelo som harmonioso das máquinas do tear, os
líderes e os colaboradores dos oito ramos da família claretiana
celebraram o nosso décimo encontro mundial em Roma, na Casa
de Retiro dos Passionistas do Monte Célio. Embora a pandemia
nos tenha feito reconsiderar o nosso programa inicial - este
encontro estava previsto para ser realizado em Londrina (Brasil)
- o Espírito permitiu-nos continuar a afinar os nossos corações
e a entrelaçar os nossos fios para tecer um belo pano com a cor
da nossa família juntamente com toda a Igreja sinodal, que quer
abrigar o mundo com o calor da alegria do Evangelho.
Foram dias de bênção, de reencontro alegre, de cordialidade
e de trabalho intenso, nos quais nos sentimos como uma
única comunidade, uma única família. Fizemos uma agradável
memória do imenso dom de tantas pessoas que, ao longo das
dez reuniões realizadas em quase quarenta anos de história,
marcaram o nosso caminho como uma família. E celebramos
todas as sementes de vida que nestes últimos quatro anos,
a partir dos compromissos de Mühlberg, têm germinado,
produzindo frutos significativos graças a um trabalho realizado
em família e energizado por uma equipe de coordenação geral.
A reflexão sobre os traços comuns que nos identificam como
membros da mesma família, os encontros e equipes de pastoral
juvenil e vocacional, incluindo a JMJ na Família Claretiana (CF),
a promoção da rede de jovens +18 “Claret Way”, o fundo de
solidariedade e emergência SOS-FC, o plano estratégico da
Laudato Si na FC, o trabalho coordenado em Solidariedade e
Missão com a celebração dos dias mundiais da ONU e eclesiais,
o quarto Congresso de Educadores da Família Claretiana, os
avanços na comunicação (novo site), e todo o processo de
preparação deste X encontro que contou como novidade com
o motivador encontro formativo que o Pe. Dehon foi convidado
a realizar. Adrián de Prado, cmf em 13 de novembro com o
título “Onde os fios se cruzam”. Da família à familiaridade”...
Reconhecemos com alegria o “tanto bem” que está sendo feito
e, ao mesmo tempo, sentimo-nos motivados a continuar a
vislumbrar todo o bem que a criatividade do Espírito coloca no
horizonte como projeto de Deus para a nossa família.
Num clima de diálogo aberto e sincero, realizamos um
discernimento comunitário iluminado por outras visões e
experiências eclesiais. À luz deste discernimento, ousamos
dizer que, neste momento histórico, o Espírito nos chama a dar
um passo adiante e a passar da familiaridade à comunhão. Já
não se trata de estar simplesmente lado a lado, mas de estar
entrelaçados, por uma comunhão feita de reciprocidade,
consonância, prática da partilha, missão comum, discernimento...
onde todos nós crescemos no exercício da troca de dons.
É necessário um sentido de pertença e de participação
intencional, respeitando os tempos de todos.
Porque “é na comunhão - ainda que difícil - que um carisma
se revela autenticamente e misteriosamente fecundo” (EG
130). Claret sonhou com uma família, e nós somos família.
Sentimo-nos uma família, que a partir da complementaridade
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dos dons anseia por colocar o carisma comum no seu centro.
É responsabilidade de todos nós guardar e tornar visível na
Igreja e no mundo este dom recebido, reforçando a nossa
identidade e configurando-nos como uma entidade ao serviço
da evangelização. Para isso, decidimos iniciar o processo de
aquisição da personalidade jurídica como família carismática,
dando testemunho de unidade, respeitando as diferenças e
particularidades.
Partindo das nossas raízes carismáticas, como Claret queremos
pensar apenas em obter a maior glória de Deus, imitando
sempre Jesus Cristo na oração, no trabalho e no sofrimento:
rezar como convite a uma relação profunda com Deus até que
o próprio Jesus fique impresso nos nossos corações; trabalhar
como convite à conversão para que a nossa ação evangelizadora
seja moldada pela vida; e o sofrimento como convite à oblação
e à dedicação sem reservas à missão que nos foi confiada pelo
Espírito.
E com esta identidade missionária, pretendemos continuar
a crescer como uma família. Para isso, queremos enfrentar os
seguintes desafios:
• a promoção de encontros de formação conjunta a nível
local, regional e global;
• reflexão e estabelecimento de uma estratégia de
comunicação, aproveitando os diferentes fóruns de
encontro para continuar compartilhando iniciativas em
Solidariedade e Missão - em particular, oferecendo nossa
perspectiva claretiana dentro da esfera das Organizações
Não-Governamentais credenciadas às Nações Unidas -,
• a difusão entusiasta do espírito de família em todas as nossas
realidades locais, encorajando a celebração de encontros
fraternos que permitam o fortalecimento dos laços através
do conhecimento mútuo dos diferentes ramos.
Como família claretiana, sentimo-nos fortemente chamados
a partilhar o caminho sinodal da Igreja na busca de respostas
novas e criativas aos desafios do mundo contemporâneo, a
partir da profecia da comunhão para uma fraternidade universal
(cf FT 95-96).
Recomendados ao Coração de Maria, nossa Mãe Imaculada,
cuja festa pudemos celebrar juntos, queremos unir-nos numa
oração comunitária, para que o Senhor nos conceda a graça de
continuarmos a crescer como família e de sermos cada vez mais
sensíveis à voz de Deus que nos fala através da vida.
O Senhor tem sido grande connosco e estamos a regozijar-nos.
Bendito seja o Senhor!
Os participantes do X Encontro da Família Claretiana
Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (CMF)
Religiosas de Maria Imaculada Irmãs Missionárias Claretianas (RMI)
Missionárias de Maria Imaculada (MMI)
Cordimarian Missionary Women (MCM)
Filhas do Imaculado Coração de Maria - Filiação Cordimária (HICM)
Missionárias da Instituição Claretiana (MIC)
Irmãs Missionárias de Santo Antônio Maria Claret (MSAMC)
Movimento dos Leigos Claretianos (SSCC)
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ORDENAÇÕES
Cameroun
29/12/2021
Abah, Appolinaire Achille
Awontuh Chuo, Annasetus
Belinga, Joseph Marie Brice
Fozin Satanang, Philippe Christian
Fátima
02/12/2021
Choga, Nyasha
Ndhlovu, Look-Llife
Indonesia-Timor Leste
18/12/2021
Ganti, Aloysius Etwino
Kapistrano, Kalixtus
Pereira, Silvestre Antonio
St. Charles Lwanga
18/12/2021
Jebarus, Hergianus

CHAMADA PARA
A CASA DO PAI
DEZEMBRO 2021
15 PE. GODWIN AKUDIKE CHIMEZIRI
aos 60 anos de idade em Owerri, Nigéria.
Província da East Nigeria.
16 PE. HUGO BECK
aos 79 anos de idade em Spaichingen, Alemanha.
Província de Deutschland.
17 NOV. JOSÉ DAVID MORILLO NÚÑEZ
aos 34 anos de idade em Medellín, Colômbia.
Província de Colombia-Venezuela.
20 PE. DIONISIO ZULUAGA ARTECHE
aos 88 anos de idade em Pamplona, Espanha.
Província de Sanctus Paulus.
21 PE. CHARLES CHUKWUNWNOLU UDEH
aos 63 anos de idade em Enugu, Nigéria
Delegação independente da West Nigeria.
28 PE. EMMANUEL AGWULONU
aos 69 anos de idade em Nekede, Nigéria.
Província de East Nigeria.
30 PE. MARCOS VALÉRIO RODRIGUES
aos 54 anos de idade em Batatais, Brasil.
Província de Brasil.
31 PE. JOSÉ MARÍA PEREIRA LOPES
aos 87 anos de idade em Carvalhos, Portugal.
Província de Fátima.
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