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Que sua memória seja para nós
uma inspiração e um chamado
para cultivar o enraizamento em Cristo,
a identificação com o carisma claretiano,
o amor à Congregação e a paixão missionária
pelos menores e mais necessitados

Jaime Clotet

BICENTENÁRIO
DE SEU NASCIMENTO

UM TESTEMUNHO PRIVILEGIADO PARA O DESPERTAR
DO NOSSO CARISMA MISSIONÁRIO NA IGREJA
Recordar a vida do Pe. Clotet nos permite abordar as fontes da nossa espiritualidade claretiana em sua origem e em seu
primeiro desenvolvimento. Pe. Jaime Clotet foi o missionário mais jovem dos cinco que se reuniram com o Pe. Claret
na cela do seminário de Vic em 16 de julho de 1849 para a fundação de nossa Congregação; ele tinha apenas 27 anos de
idade (completou 27 anos apenas nove dias depois).
Clotet foi uma testemunha privilegiada do despertar do
nosso carisma missionário na Igreja a partir do ponto de
vista estratégico, pois foi Diretor Geral Assistente por trinta
anos, de 1858 a 1888. Foi também o formador das primeiras
gerações de Irmãos da Congregação, para os quais, já em
1858, escreveu o Directori dels Hermanos Adjudants.
Ele foi o missionário do primeiro século da nossa Congregação
que mais admirava o Fundador. Embora só tenham vivido
juntos por pouco tempo, ele teve a sorte de acompanhálo durante sua última doença e morte no mosteiro de
Fontfroide (França). As cartas que ele enviava diariamente ao
Superior Geral e a outros missionários e amigos, informandoos de sua doença e morte, são um verdadeiro monumento
de seu amor filial.
Podemos considerar o Pe. Clotet como o principal biógrafo
do Pe. Claret na primeira hora da história claretiana. Ele

coletou muitos documentos e testemunhos de pessoas que
haviam lidado diretamente com o Fundador. Nas semanas
seguintes à morte do Pe. Claret ele publicou no Boletim
Diocesano de Vic algumas calorosas notas biográficas
de Sua Excelência e Ilustre Sr. D. Antonio María Claret, e
imediatamente promoveu a publicação da primeira biografia
do Santo, composta por seu amigo D. Francisco de Asís
Aguilar, a quem forneceu abundantes e valiosas informações.
Em 1882 publicou seu Resumen de la Admirable Vida del
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio María Claret y Clará, uma
biografia seguida por uma rica coleção de testemunhos.
Finalmente, comissionado pelo Pe. José Xifré, em 1891-92
ele escreveu a Vida Edificante do Pe. Claret, Missionário
e Fundador, de quase 1.000 páginas, que permaneceram
inéditas até o ano 2000.
continua na página 284

MENSAGEM DO PADRE GERAL
NO DIA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA
Caros irmãos e irmãs,
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Feliz Festa da Apresentação do Senhor e os melhores votos para o dia da Vida
Consagrada.
Na primeira semana de fevereiro, nós celebramos diferentes eventos que
aprofundam as diferentes dimensões da nossa vocação missionária. Estou
pensando em três eventos desta semana que são muito significativos para nós.
O primeiro é o Dia da Memória dos Mártires Claretianos em 1º de fevereiro.
Nossos 184 irmãos mártires que foram beatificados e aqueles cuja causa está
sendo processada e muitos mais que não são beatificados, mas que viveram o
mesmo mistério de derramar seu sangue por Cristo. Este também é o dia em
que nosso Fundador foi brutalmente ferido por um assassino por causa de sua
posição contra a escravidão e a discriminação em Cuba. Estar com Cristo para
defender a dignidade de cada pessoa humana vale o custo que pagamos por
ela. Nossos mártires nos inspiram a ser corajosos no meio das dificuldades.
No dia 2 de fevereiro celebramos o dia da consagração na festa da Apresentação
do Senhor. É um dia em que damos graças ao Senhor por nossa vida consagrada.
O Senhor nos deu um carisma que valoriza e promove a vida consagrada na Igreja.
É o nosso carisma que nos levou a lançar os seis Institutos de Vida Consagrada
em quatro continentes. Nós vivemos em uma época em que a vida consagrada
é frequentemente ridicularizada como obsoleta, os votos são retratados como
desumanizados. Sem estarmos enraizados em Cristo, não podemos viver nossa
vida consagrada corajosamente como um sinal contra-cultural no mundo.
Argumentos não convencerão ninguém, e sim um testemunho de vida que
irradia alegria, liberdade interior, intimidade com o Senhor, vida fraterna em
comunidade e dedicação à missão que encarna o nosso modo de vida.
Neste ano, o Papa nos chamou para prestarmos atenção especial às mulheres
consagradas na Igreja. Devemos admitir que muitas vezes falhamos em
apreciar e valorizar a beleza de sua vida consagrada e o enorme bem que
elas fazem na Igreja. Devemos valorizá-las em pé de igualdade, tanto na vida
quanto na missão, e valorizar nossa complementaridade mútua. Eu vi como
o clericalismo, a mundanização espiritual e um falso senso de superioridade
masculina às vezes cegam nossos homens para a verdade e beleza da vocação e
missão das religiosas. Neste ano, façamos um esforço para olhar estas grandes
evangelizadoras com os olhos de Cristo e, junto com elas, trabalhemos na vinha
do Senhor como seus irmãos e irmãs, nossa vinha familiar, a Igreja.
4 de janeiro é o aniversário da morte do venerável Pe. Clotet, co-fundador
de nossa amada congregação. Em julho, o dia 25 é o 200º aniversário de seu
nascimento. Como o mais jovem do grupo, Clotet veio a conhecer nosso
Fundador e seu espírito. Foi Diretor Geral Adjunto por trinta anos, de 1858 a
1888. Estamos todos nessa linha que está unida à Claret e que hoje arde com
amor. Estas comemorações acendem o fogo dentro de nós e apagam o pó das
possíveis cinzas da mundanização que podem estar cheirando mal.
Há uma coisa que é comum a todos os três eventos que mencionei. É o
enraizamento em Cristo. Sem isso, não há audácia de martírio, não há
vida consagrada autêntica, não há fogo do carisma claretiano. Vamos
nos esforçar para estar enraizados em Cristo e para sermos ousados
na missão.
Mathew Vattamattam, CMF
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ESTAR ARRAIGADOS EM CRISTO E AUDACIOSOS EM MISSÃO NA EUROPA DE LÍNGUA ALEMÃ DE HOJE
Pedimos ao Superior Provincial da Alemanha, Pe. Callistus Joseph, CMF, que nos falasse sobre o 10º Capítulo Provincial
da Alemanha, presidido pelo Pe. Mathew Vattamattam, CMF, de 7 a 12 de fevereiro na Casa em Dreifaltigkeitsberg,
Alemanha. O Capítulo tem o mesmo tema que o Capítulo Geral com uma ligeira modificação.
Quais preparações foram feitas ou ainda estão no processo? O que ou como o processo está no caminho certo?
A preparação para o Capítulo começou há quase um ano
com a criação de cinco comissões para avaliar a situação
atual na Província, focalizando especialmente as Prefeituras
em relação às resoluções do IX Capítulo Provincial. A
preparação para o Capítulo Geral foi muito útil quando
diferentes rodadas de discussões foram realizadas em
vários níveis. As comissões integraram o resultado dessas
discussões na preparação dos relatórios.

Durante a Assembleia Provincial em julho de 2021, todos
os membros tiveram a oportunidade de continuar nossa
conversa como uma Província. Cada comissão apresentou
o resultado de sua conversa no nível da comunidade, com
nossos colaboradores e entre os membros da comissão.
Na Assembleia, a conversa incluiu todos os membros.
Felizmente, 38 dos 44 membros da Província participaram
da Assembléia.

Este exercício minucioso foi muito útil. As comissões se reuniram novamente para incluir os pontos de discussão
compartilhados por todos os membros da Província. Tornou-se uma visão mais inclusiva de todos os membros da
Província.
Após o Capítulo Geral, as comissões se reuniram novamente e integraram as indicações do Capítulo no relatório. O
relatório do governo e o documento de trabalho já foram enviados para os membros do Capítulo.
O que há de único neste Capítulo e os desafios envolvidos na sua preparação?
A singularidade deste Capítulo é que é o primeiro em muitos anos em que os membros estão todos na Europa de língua
alemã. Portanto, o foco será mais na nossa Vida e Missão aqui na Europa de língua alemã. Este Capítulo será realizado na
língua alemã. Capítulos anteriores tinham membros representando as Missões do Congo, Índia e Sri Lanka. Todas essas
missões se tornaram Organismos Maiores da Congregação nos últimos anos.
A atual pandemia tornou o processo de preparação muito difícil. Além da época de nossa Assembleia em julho, todas as
outras conversas aconteceram eletronicamente. Esta não foi uma tarefa fácil para alguns membros da Província que não
estão acostumados a dispositivos eletrônicos.
Faltam dez dias para o seu Capítulo, ele tem alguma conexão com o XXVI Capítulo Geral?
A particularidade do Capítulo Geral foi a metodologia utilizada para a preparação e sua
realização. Nós seguimos o método de conversas em vários níveis. Todos os membros da
Província tiveram a oportunidade de compartilhar suas opiniões sobre cada um dos tópicos
abordados no documento de trabalho. O documento de trabalho não é trabalho de poucos,
mas de todos os membros, e incluiu a contribuição de nossos colaboradores. Os membros
do Capítulo agora têm a responsabilidade de discernir na Sala Capitular o que Deus quer de
nós.
Com a celebração do Capítulo, como você vê o futuro da Província?
Nós estamos em uma posição única na Igreja com nosso carisma missionário. No Evangelii
Gaudium 27, o Papa Francisco disse o seguinte: “Eu sonho com uma ‘opção missionária’, ou
seja, com um impulso missionário capaz de transformar tudo, para que os costumes da Igreja,
as formas de fazer as coisas, os horários, a linguagem e as estruturas sejam devidamente
canalizados para a evangelização do mundo de hoje e não para a sua autopreservação”.
Isto se aplica muito à nossa Província hoje. Nós estamos na Igreja não
para nossa autopreservação, mas como missionários para contribuir
para a “transformação de todos”. Nós somos o “impulso missionário”
que pode contribuir para a transformação de tudo.
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Quais são as suas esperanças e sonhos para a Província
de Deutschland?
Eu frequentemente penso que nossa Província é como
o “Vinho Novo que agora quer novos odres”. Precisamos
humildemente buscar e moldar esses “odres novos”
enquanto nos permitimos ser transformados pela Palavra
de Deus. Novas perspectivas missionárias terão que
ser elaboradas com os missionários designados para a
Província.
O fato de nossos missionários terem sido formados aqui
na Alemanha é uma vantagem adicional. Eles não apenas
tiveram tempo para aprender o idioma, mas também
aprenderam teologia como ela se reflete na situação
atual do país. Eu confio que nossos jovens missionários
discernirão as respostas missionárias que temos que dar
hoje através do nosso carisma para a transformação da
Igreja na Europa de língua alemã e no mundo.
Hoje, a Igreja na Europa de língua alemã está enfrentando
muitos desafios. Sem nos deixarmos absorver por esses
problemas ou permanecer totalmente distantes, temos a
importante tarefa de Proclamar a Alegria do Evangelho. É a
Palavra de Deus que irá nos transformar, bem como nossas
estruturas e sistemas, levando a novas formas de viver a
vida em plenitude.
A interculturalidade é a nossa missão hoje. Como irmãos
vindos de diferentes partes do mundo, mas inspirados pelo
mesmo Evangelho e pelo nosso Carisma, testemunhamos
ao mundo a alegria de viver uma vida fraterna. O chamado
para viver esta vida fraterna, como a encontramos na
Fratelli Tutti, é um importante chamado evangélico para o
mundo cada vez mais multicultural de hoje.
Missão compartilhada e colaboração com pessoas de boa
vontade comprometidas em transformar o mundo é um
chamado urgente para nós. “Sexta-feira para o Futuro” é
uma ação de protesto dos jovens na Europa que clama
pela Proteção da Terra. Queremos dialogar com os jovens
apresentando o sonho de Deus de um lar comum, como
apresentado em Laudato Si’.
Nós sonhamos em continuar a inspirar os jovens a serem
cativados pelo Carisma do nosso Fundador Claret, cujo
objetivo principal era a renovação da Igreja e do Mundo
através da Palavra de Deus.
Nós superamos todo o medo do novo e do desconhecido
apenas nos entregando à orientação do Espírito Santo”.
Estou certo de que este Capítulo nos tornará ousados.
Nada nos impedirá de espalhar o fogo do amor que arde
em nossos corações.

UMA TESTEMUNHA PRIVILEGIADA ...
.... continua na página 281
A partir de 1889, ele trabalhou com muito empenho
para a beatificação do Fundador. Ao Pe. Clotet
devemos uma grande parte da riqueza documental
que temos para mergulhar na vida e no espírito do Pe.
Claret. Ele seria um bom patrono dos comunicadores
claretianos.
Clotet foi um grande missionário, sobretudo em sua
dedicação à pregação, especialmente à catequese dos
surdos-mudos. Em um momento em que essas pessoas
foram excluídas da sociedade e negligenciadas em sua
educação, o Pe. Clotet dedicou-se com amor e paixão
à sua evangelização. Publicou um catecismo e um
manual do catequista para eles. Vários grupos catalães
de pessoas com esta deficiência têm uma gratidão
especial e devoção a ele. Na Cidade do México há uma
escola para eles dedicada à sua memória.
Em junho de 1897, quando ele estava quase cego, teve
a sorte de acompanhar os restos mortais do Fundador
na sua transferência de Fontfroide para Vic e de
participar das solenes honras fúnebres tributadas a ele
na catedral de Vic. No ano seguinte, em 4 de fevereiro,
Pe. Jaime Clotet morreu no odor de santidade na
casa de missão em Gràcia (Barcelona). Seus restos
mortais descansam em um altar lateral do Santuário
do Coração de Maria em Barcelona. Sua causa de
beatificação foi apresentada e o Papa João Paulo II o
declarou Venerável em 13 de maio de 1989.
Ao celebrarmos o aniversário da morte do Padre
Jaime Clotet neste mês de fevereiro, começamos a
preparação especial para celebrar o bicentenário de
seu nascimento em 25 de julho de 2022 em Manresa
(Espanha). Temos cinco meses para nos prepararmos
para celebrar com alegria e gratidão este aniversário
claretiano.
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CONGREGAÇÃO
CLARET, UM TESOURO DA IGREJA
Roma, Itália. A Pontifícia Universidade da Santa Cruz
em Roma exibiu, no dia 13 de janeiro, o filme “CLARET”
e organizou uma mesa redonda sobre como trazer a vida
de um Fundador para o cinema. Pablo Moreno, diretor do
filme, e Sergio Cardoso, um de seus atores, apresentaram
suas impressões e reflexões sobre o assunto, assim
como seu papel no filme. Pe. Manuel Tamargo, CMF,
representante da Congregação na produção de “CLARET”,
compartilhou a importância de Claret e do filme hoje.
O diretor disse que não se trata de levar as coisas
extraordinárias que um santo fez, mas de tentar transmitir
seu ser para que o espectador o encontre. Compartilhou
também o impacto que essas personalidades deixam
em alguns atores. Sergio Cardoso, o ator que interpreta
o papel do assassino, foi um deles. Ele disse que ficou
profundamente comovido quando lhe perguntaram como
se sentiu quando ele estava “tentando matar o santo” no
filme.
Os esforços já estão em andamento para trazer “CLARET”
para as grandes telas na América e em outras partes do
mundo nos próximos meses.

A BÍBLIA E AS COMUNICAÇÕES
CELEBRANDO DE UMA MANEIRA ESPECIAL
O TESOURO DE NOSSOS CORAÇÕES

ESPIRITUALIDADE
TESTEMUNHAS ENRAIZADAS EM CRISTO
E OUSADAS NA MISSÃO
Todo 1º de fevereiro, a Congregação celebra a memoria
obrigatória do Bem-aventurado Felipe de Jesús Munárriz
Azcona, sacerdote, e seus companheiros, religiosos
e mártires. Comemora em conjunto os 184 mártires
claretianos que foram beatificados até agora.
A celebração litúrgica da memória dos mártires claretianos,
após a celebração do XXVI Capítulo Geral, nos convida
a acolher de maneira especial as primeiras palavras da
exortação pós-capitular: “Querida Congregação, enraízate em Cristo e sê audaz na missão” (CQ 1). A vida de
nossos confrades é um belo e desafiador testemunho
de enraizamento e ousadia. Eles não poderiam ter dado
suas vidas com a liberdade e a coragem que deram se não
estivessem profundamente unidos ao Senhor.

CLARETIANOS
LUTOU PELOS POVOS INDÍGENAS
E “TORNOU-SE UM DELES”

A Congregação, com toda a Igreja, celebrou a Palavra de
Deus no domingo 23 de janeiro, um passo na realização
do nosso sonho com Claret, de uma Congregação que,
seguindo o exemplo de Maria, guarda tesouros em seu
coração, cumpre e proclama a Palavra de Deus. O Prefeito
Geral de Pastoral Bíblica e Comunicação, Pe. Henry
Omonisaye, CMF, enviou um guia bem preparado a toda a
Congregação para que a celebração fosse extraordinária e
todos estivessem envolvidos.
Da Ásia à América, da Europa à África, quando o sol
nasce do Oriente ao Ocidente, comunidades claretianas,
paróquias, instituições se reuniram, compartilharam,
celebraram a Palavra, o centro e a fonte de força das
missões claretianas. Os principais organismos ao redor
do mundo documentaram o evento, e agora ele é
compartilhado na página da Congregação no Facebook.
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Barcelona, Espanha. A Câmara Municipal de Barcelona
concedeu uma distinção póstuma a Dom Pere Casaldàliga,
CMF, em reconhecimento de sua luta contínua contra
abusos de poder e exploração e seu firme compromisso
com a justiça social, a igualdade e a dignidade dos povos
indígenas.
Durante a cerimônia no Saló de Cent da Prefeitura de
Barcelona, em 27 de janeiro, ele foi elogiado por sua forte
vontade de ajudar os outros a mudar sua situação, por
denunciar e erradicar as injustiças que geraram pobreza
e marginalização, por permanecer e se tornar um deles.
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ASCLA EAST
SINODALIDADE E VIDA CONSAGRADA:
XIII SEMANA DA VIDA CONSAGRADA 2022
DA INDONÉSIA - TIMOR-LESTE
ACLA
NOVA CASA DE PRÉ-POSTULANTADO
EM BURKINA FASO
Sigvounsé, Burkina Faso. A Província da Polônia construiu
uma nova casa de pré-postulantado em Sigvounsé e os
novos aspirantes começaram a morar lá desde sua abertura
simples no dia 10 de janeiro. A casa será inaugurada em uma
data posterior, pois ainda há algumas obras em andamento.
Na alegre celebração da Eucaristia naquela data,
compareceram os colaboradores da missão das Irmãs
de Santa Maria de Torfou, Irmãs de Nossa Senhora dos
Apóstolos, Irmãos da Sagrada Família e alguns membros da
comunidade do vilarejo participaram da celebração.

20 ANOS DE PRESENÇA CLARETIANA NO ZIMBÁBUE

“Apaixone-se por
Jesus Cristo e
pelo seu próximo,
e você fará coisas
ainda maiores”.

Harare, Zimbábue. Os Missionários Claretianos no
Zimbábue estão este ano comemorando vinte anos
de presença nesta parte do mundo. Eles lançaram um
pequeno vídeo no YouTube para comemorar esta ocasião
memorável.
Os três primeiros claretianos chegaram em Harrare no dia
29 de janeiro de 2002. Após algum tempo aprendendo
a língua, estabeleceram-se na Missão Gwave (Gokwe).
Em 2005, começaram a Missão Zhomba (Gokwe) e então
abriram uma comunidade em Ruwa, cuidando da Paróquia
de São Carlos Lwanga. As primeiras vocações vieram e
missionários de outros Organismos Maiores vieram para
aumentar o seu quadro. Em 2012, abriram um seminário
em Harare, Claret House, onde os aspirantes e postulantes
vivem e estudam. Em 2021, os primeiros sacerdotes
claretianos nativos foram ordenados.
Os Missionários Claretianos do Zimbábue são chamados
a viver em comunidades interculturais seguindo os passos
de Jesus, pregando a alegria do Evangelho. Eles dirigem
paróquias, escolas.
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Yogyakarta, Indonésia. A décima terceira edição
da Semana da Vida Consagrada da Delegação
Independente da Indonésia – Timor-Leste girou em
torno do chamado e desafio do Papa Francisco aos
claretianos em seus serviços à Vida Consagrada. Esta
décima terceira edição, com o tema “Sinodalidade e
Vida Consagrada”, foi realizada online de 27 a 29 de
janeiro.
Mais participantes, em particular religiosos de
diferentes congregações religiosas na Indonésia e
Timor-Leste, participaram graças à sua modalidade
online, incluindo aqueles de outras partes do mundo:
Filipinas, México, El Salvador, França, Itália.
Distintos palestrantes compartilharam suas idéias sobre
diferentes perspectivas de sinodalidade. Pe. Valens
Agino, CMF, Superior Maior da Indonésia – TimorLeste, falou sobre a sinodalidade a partir da perspectiva
das Sagradas Escrituras; Pe. Yohanes Dari Salib Jeramu,
CMF, sobre a perspectiva teológica; Pe. Yohanes Dari
Salib Jeramu, CMF, sobre a perspectiva teológica.
Agustinus Supur, CMF, falou sobre Sinodalidade e Votos
Religiosos e Dr. Norbertus Jegalus sobre Sinodalidade
e Liderança na Vida Consagrada. Pe. Methodius Manek,
CMF, moderou as sessões.
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ASCLA WEST
100 HORAS DE ESTUDO BÍBLICO

Bangalore, Índia. Embora o Instituto de Vida Consagrada
(ICL) - Sanyasa seja um instituto que se concentra
principalmente na teologia da vida consagrada, ele não
pode ignorar o fato de que a Bíblia é a base sólida para as
pessoas consagradas.
Com isso, a ICL introduziu um novo curso online de 100
horas sobre Estudo Bíblico no início deste ano. O Padre
Henry Omonisaye, CMF, inaugurou o curso no dia 8 de
janeiro. Como um estudioso bíblico, Pe. Henry proferiu
um poderoso discurso, sublinhando a importância da
Palavra na vida dos cristãos. O Pe. Sabu Koottarappallil,
CMF, Presidente do Instituto e Provincial de Bangalore,
encorajou os participantes com seu notável discurso de
felicitações.
As aulas serão realizadas até 2 de julho deste ano na
plataforma Zoom, das 18h às 20h nos finais de semana.
No total, 100 horas de aulas. O curso começa com uma
introdução à Bíblia e continua com uma exposição de
todo o seu conteúdo. Cerca de 75 estudantes, incluindo
vinte e cinco noviços de duas congregações e alguns fiéis
leigos.

ECLA
PREPARANDO MISSIONÁRIOS PARA CUIDAR
DOS JOVENS E FOMENTAR VOCAÇÕES

Spaichingen, Alemanha. Uma oficina sobre juventude e
pastoral vocacional, facilitada pelo Ir. Carlos Verga, CMF,
Prefeito Geral de Pastoral Juvenil e Vocação, foi realizada
em Spaichingen de 2 a 5 de janeiro. Participaram 18
pessoas, das quais 14 são jovens missionários designados
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para a Província, vindos de cinco países diferentes.
As Irmãs Missionárias de Santo Antônio Maria Claret
ajudaram a organizar uma atmosfera propícia para a
oficina.
O Ir. Carlos apresentou o programa usando os materiais
criados pela equipe de especialistas da Família Claretiana
que trabalham diretamente no Pastoral Juvenil e Vocação.
Houve muitas discussões em grupo e momentos de
reflexão pessoal. Três jovens da Reitoria de Heuberg
vieram compartilhar suas experiências na coordenação
do trabalho dos jovens e expressaram suas expectativas
em relação aos Missionários.

MICLA
FORÇAS CONJUNTAS NA FORMAÇÃO
DE NOVOS MISSIONÁRIOS NA VINHA JOVEM

Córdoba, Argentina. Marcos Loro, CMF, Superior
Provincial do Brasil e Presidente da Associação dos
Missionários Claretianos da América (MICLA), inaugurou
no dia 3 de janeiro a nova Casa Interprovincial de
Noviciado da MICLA, localizada no coração da Argentina.
Na noite do mesmo dia, durante as Vésperas, os
noviços dos diferentes Organismos membros foram
aceitos e iniciaram sua experiência formativa. Eles são
Onel Antonio Pérez Morales e Juan de la Cruz Gómez
Zamora (América Central); Johan Andrés Rojas Alapey e
Miguel Alfonso Peña Pérez (Colômbia-Venezuela); Daniel
Jubanski, Edivaldo Luis Toagliari e Rafael Zanetti de Freitas
(Brasil); Omar Andrés Guarguati Saavedra, Diego Andrés
Leal Salinas, John Alexis Gelves Albarracín e Ronaldo
Benítez Rodríguez (Colômbia-Equador); Emiliano Gastón
Gastón Medina Vivanco (San José del Sur); e Mario
Condori Jachacollo (Peru-Bolívia).
A formação destes jovens é confiada ao Pe. Marcos
Garnica, CMF (México), mestre de noviços, e aos Padres
Francisco San Martín, CMF (San José del Sur) e Márcio
Silva (Brasil).

287

FAMÍLIA CLARETIANA

PRIMEIRAS PROFISSÕES
Centroamérica 01/01/2022
Alarcón Valdés, Donaciano
García Benítez, José Elías
Sánchez Lorenzo, Guillermo
Colombia Oriental-Ecuador
01/01/2022
Alvarado Rodríguez, Jhonatan Stiven
Quintero Angulo, Darío Xavier

CONVERSANDO ENQUANTO SE TECE: 11ª ASSEMBLEIA GERAL
DAS FILHAS DO SAGRADO E IMACULADO CORAÇÃO DE
MARIA - FILIAÇÃO CORDIMÁRIA (HICM)
As Filhas do Santo e Imaculado Coração de Maria - Filiação Cordimária
(HICM) celebraram sua XI Assembléia Geral em janeiro utilizando um
método utilizado durante o XXVI Capítulo Geral de nossa Congregação.
A Assembléia utilizou a alegoria do tear, fazendo da Assembléia mais
uma trama na história da Congregação. Eles convidaram o Pe. Gonzalo
Fernandez, CMF, em sua jornada e na execução dos processos da Assembléia.
O cronista narrou carinhosamente os diferentes estilos e formas
como o fio de seu tear se cruzou e teceu através das mídias
sociais. Ela relatou os intermináveis momentos preciosos de
compartilhar vida e histórias nos Cenáculos de Conversa. Eles
chamaram seus grupos de partilha como Cenáculos de Conversa.
Em 23 de janeiro, os membros da Assembléia elegeram Carolina Sanchez
como a nova Diretora Geral do Instituto para os próximos seis anos.
Ela guiará seus membros na tecelagem de sua história. No dia seguinte,
escolheram Maria del Mar Alvarez (1ª Consultora), Ma Luisa Azor (2ª
Consultora), Natalia Fernandez (3ª Consultora), e Elena Rosas (4ª Consultora),
e juntas guiarão suas irmãs na realização do sonho de sua instituição.
Apesar da pandemia, elas tiveram a oportunidade de celebrar sua alegria com
a Família Claretiana de Madri. Os aborrecimentos da atual pandemia não as
dissuadiram de se divertir, rezar, festejar e comer juntas como uma família.
No final, eles concordaram com o desenho final de suas tramas e seu
compromisso de torná-las realidade em meio à sua fragilidade, desde
que estejam constantemente fixando seus olhos no Senhor. Todos eles
concordaram livremente em cumprir com o que haviam fabricado da
melhor forma possível, com o tempo e com os recursos de que dispunham.
Enviamos nossas sinceras saudações à Filiación Cordimariana, que continua
a tecer sua história de uma forma tão bela. Nós desejamos a eles o melhor
na realização de seus sonhos. Saibam que nós, seus irmãos, estamos aqui
para apoiá-los sempre.

Colombia - Venezuela 06/01/2022
Medina, Yuder Rafael
Sarria Larrahondo, Jaime Andrés
Peru - Bolivia 06/01/2022
Longa Encinas, Anthony Eduardo
S. José del Sur 06/01/2022
Ansieta Plaza, Jason Malcoln
Mamaní Flores, Mauro Ezequiel

ORDENAÇÕES
Brasil 29/01/2022
Bento de Araújo, Diêmes
Centroamérica 02/02/2022
Rodríguez Hernández, Jorge Luis

CHAMADOS
À CASA DO PAI
JANEIRO 2022

11 PE. GUMERSINDO MARTÍN GARCÍA
aos 71 anos em Colmenar Viejo, Espanha.
Província de Santiago.
29 IR. ALFREDO MENDOZA PINEDO
aos 93 anos em Colmenar Viejo, Espanha.
Província de Santiago.
31 PE. ÁNGEL SANZ ARRIBAS
aos 91 anos em Colmenar Viejo, Espanha.
Província de Santiago.
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