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UMA OCASIÃO DE

O TEMPO DA QUARESMA: ENRAIZAMENTO EM CRISTO
O tempo especial da Quaresma é um tempo extraordinário
de encontro com o Senhor em nosso processo de renovação
espiritual e enraizamento em Cristo e na mensagem do
Evangelho. Embora seja um período anual recorrente, não
há duas quaresmas e não há duas experiências quaresmais
iguais. Cada encontro da Quaresma é único.
O XXVI Capítulo Geral nos oferece importantes orientações
para vivermos a Quaresma deste ano de uma forma que
aumente nosso enraizamento em Cristo. Na verdade, esta é
uma das grandes necessidades do nosso mundo e missões
de hoje. O mundo ainda está lutando para se libertar
das garras mortíferas do vírus COVID 19 e suas variantes.
Nós também enfrentamos outros vírus, como a contínua
perseguição aos cristãos em algumas partes do mundo, a
recente inversão da Rússia na Ucrânia, fome, problemas
relacionados aos migrantes e muitos outros.
Diante de tudo isso, precisamos estar enraizados em
Cristo pela nossa proximidade com Deus na oração. Nós
nos voltamos para a oração porque ela é nossa fonte de
força. Podemos não ter a capacidade de resolver todos os
problemas que encontramos nas missões, mas a oração,
especialmente quando é feita em comum, nos dá a
coragem de ir adiante como irmãos, carregando com os
outros suas cruzes.

A palavra de Deus é nossa inestimável fonte de formação
permanente (QC 75). Abraçar a palavra de Deus nos enraíza
mais profundamente na fé, nas experiências comunitárias
e pastorais e em nossa esperança para a salvação da
humanidade. Nunca devemos perder de vista nosso
compromisso de ter um foco bíblico em todas as nossas
atividades pastorais (e comunitárias) (QC 74). Isto nos dará
uma preparação bíblica sólida que nos caracterizará como
missionários (QC 72a).
Enquanto não podemos deixar de estar atentos às
situações do nosso mundo, a Quaresma nos dá o tempo
para aprofundar nossa consciência do Senhor, que está
sempre conosco como estava com seus discípulos. Esta
consciência da presença do Senhor é, e deve ser para
cada claretiano, uma parte do nosso enraizamento em
Cristo. Devemos também ter cuidado para reconhecer a
presença de nossos irmãos em missão e de todos aqueles
com os quais compartilhamos missões. Através de nossas
experiências com eles, o Senhor nos fortalece e nos forma
para sermos melhores missionários.
Este tempo é único. Vamos usá-lo para aprofundar as
raízes de nossa fé em Cristo, nosso Senhor, para que nunca
vacilemos em meio aos ventos turbulentos da nossa
fragilidade humana.

ENRAIZADOS EM CRISTO E OUSADOS NA MISSÃO
Dias antes do início do Capítulo Provincial de Santiago, pedimos ao Pe. Adolfo Lamata
Muyo, CMF, seu Superior Provincial, para dizer algo sobre os preparativos e suas
reflexões sobre o assunto. O Capítulo foi presidido pelo Pe. Matthew Vattamattam,
CMF, Superior Geral da Congregação, de 28 de fevereiro a 1 de março.
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Que preparativos foram feitos?
Devido à pandemia, à pressão do tempo e à antecipação do Capítulo devido à
eleição de Pedro Belderrain para o Governo Geral, fizemos nossos preparativos
principalmente através de reuniões online, exceto para a Assembleia Pré-Capitular
presencial.
Antes da Assembleia, usando a dinâmica do Capítulo Geral, pedimos às comunidades
que refletissem sobre as fraquezas, doenças ou ervas daninhas e as forças ou
sementes de vida que têm germinado em suas respectivas comunidades nos últimos
seis anos. Além disso, membros da Província que haviam sido delegados ao XXVI
Capítulo Geral deram um treinamento online para todos os missionários através
do Zoom e do YouTube. Nós nos perguntamos que ações ousadas poderiam fazer
a diferença em nossa Província que gostaríamos de ver acontecer antes de 2027.
Devido a limitações de tempo, uma consulta aberta foi realizada online com leigos
de nossas diferentes zonas (mais de 100 pessoas responderam) para entender
melhor as opiniões daqueles que caminham ao nosso lado.
Após a Assembleia, uma comissão elaborou um documento como vade mecum
para ser usado como documento de reflexão para o Capítulo Geral, sintetizando as
contribuições mais relevantes das comunidades. O documento também foi enviado a
todos os membros da Província a fim de ter um caminho comum entre os membros.
O que há de único neste Capítulo e os desafios envolvidos na sua preparação?
Como tivemos que adiar o Capítulo por causa do Covid do Natal para fevereiro,
continuamos a trabalhar online em antecipação a algumas tarefas do Capítulo,
tais como a apresentação e avaliação dos relatórios das áreas de governo e
um documento sobre as conversas das comunidades. Assembeias virtuais dos
capitulares em janeiro e fevereiro.
Acredito que o desafio do tempo limitado disponível e a dificuldade das reuniões
presenciais foi superado com o uso da tecnologia (repositórios digitais de
documentos dos capítulos e o trabalho dos grupos abertos aos capitulares, batepapo para compartilhar impressões, reuniões on-line, etc.).
Existe alguma conexão entre o seu Capítulo e o XXVI Capítulo Geral?
Fundamentalmente, seguiremos o esquema de trabalho do Capítulo Geral ajustado
a um Capítulo de 7 dias. Nós entendemos nosso Capítulo como estando em sintonia
com os sonhos da Congregação e encarnando-os em nossa realidade provincial.
Com a celebração do Capítulo, como você vê o futuro da Província?
Nossa província de Santiago é uma realidade consolidada, parte de uma comunidade
carismática, uma congregação a caminho, que nosso Pai e Fundador sonhou como
uma “grande obra”. Estamos em um momento singular de nossa história, um tempo
de graça, no qual a Igreja nos exorta a agir em sinodalidade; ela nos encoraja a
permitir que todas as vozes ressoem coralmente; e está convencida da urgência de
criar sinergias que revitalizem nossas mentalidades, atitudes, práticas e estruturas.
Estamos conscientes de nossas limitações pessoais e estruturais; mas também
sabemos que - através de um bom discernimento - novas perspectivas se abrirão
para nós que ainda não percebemos à primeira vista.

290

NUNC 607 - Março 2022

Em nossa província, a inversão da pirâmide
etária é um desafio: a idade média da província é
preponderantemente alta. Não é menos verdade que
isso: (a) a maioria de nossos anciãos transformaram
sua longevidade em um caminho de vida missionária
dedicada; (b) a província ainda tem um grupo
consistente de membros, maiores de 70 anos, de idade
oficialmente ativa e, em sua maioria, bem preparados,
com preocupações, espírito de trabalho e criatividade,
bem como a capacidade de assumir responsabilidades;
c) estamos em meio a um lento mas constante processo
de transformação cultural à medida que missionários
claretianos de outras culturas são enviados para nossas
comunidades; da homogeneidade estamos nos movendo
para um modelo multicultural, e disso sentimos a
urgência de abrir nossas mentes e corações para um
mundo intercultural.
Temos reconhecidas estruturas pastorais, com
plataformas apostólicas diversificadas que nos dão
visibilidade, nos ajudam a expressar nossa identidade
missionária e moldam nosso senso de pertencer a um
corpo apostólico bem definido. Entre nós, há também
uma forte consciência eclesial e uma sensibilidade aberta
às preocupações do povo de hoje, como demonstrado
pela nossa vontade de colaborar e servir a Igreja, bem
como nosso desejo de transformar o mundo de acordo
com o plano de Deus.
Um bom número de nossos missionários trabalha
em campos apostólicos qualificados e criativos: eles
colaboram na missão claretiana universal, estão
engajados na pesquisa teológica e antropológica e
oferecem serviços qualificados em instituições civis e
eclesiásticas.
Estamos razoavelmente bem organizados e temos a
capacidade de assegurar a manutenção de quatro
elementos de indubitável relevância: a) as necessidades
de nossa missão; b) a subsistência digna das comunidades
e a ausência de problemas econômicos graves; c) a
capacidade de lidar com situações extraordinárias; d) a
prática da comunicação interna e externa de bens.
Quais são suas esperanças e sonhos para a Província
de Santiago?
Nossa Província de Santiago se sente missionária,
peregrina e participante do sonho congregacional do
XXVI Capítulo Geral. Ele também deseja descobrir o
sonho que Deus coloca em nossos corações para que
também possamos sonhar. Portanto, ansiosos para
responder à vontade de Deus para nossa comunidade
provincial nos próximos anos, unidos pelo Espírito que
Jesus ressuscitado nos envia e impulsionados pelo lema
congregacional “enraizados em Cristo e ousados na
Missão”.
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IV CAPÍTULO PROVINCIAL DE SANTIAGO
Colmenar Viejo, Espanha. Em 23 de fevereiro, a
Província de Santiago abriu seu IV Capítulo Provincial
em Colmenar Viejo. Sessenta e oito missionários de
todas as suas posições, incluindo as missões de Paris,
Zurique e São Petersburgo-Murmansk, representaram
os duzentos e quatro missionários das trinta e duas
comunidades da Província. Mathew P. Vattamattam,
CMF, nosso Superior Geral, presidiu.
O Capítulo Provincial foi antecipado devido à
eleição do ex-superior provincial como membro do
Governo Geral.
As celebrações eucarísticas contaram com a presença
de até três prelados: Card. Osoro, Arcebispo de
Madri no dia 24, Cartão. Luis Ángel de las Heras, CMF,
Bispo de León e ex-Superior Provincial de Santiago,
em 1º de março.
Em 26 e 27 de fevereiro, o Capítulo elegeu as seguintes
pessoas para fazer parte do governo, que animarão e
dinamizarão as diferentes áreas da Província durante
os próximos seis anos:
GOVERNO PROVINCIAL DE SANTIAGO
2022 - 2028
Pe. Adolfo Lamata, CMF
Superior Provincial (3ª à direita)
Pe. Ángel de la Parte, CMF
Consultor e Pref. de Economia (2º da direita)
Pe. Luis Arribas, CMF
Consultor e Pref. de Apostolado (esquerda)
Pe. Anthony Igbokwe, CMF
Consultor e Pref. de Formação - Espiritualidade
(2º a partir da esquerda)
Pe. Theodore Bahillo, CMF
Consultor (à direita)
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FUNDADORES
ENCERRAMENTO DO “ANO SANTO ANTÔNIO MARIA CLARET” NA ARQUIDIOCESE DE SANTIAGO DE CUBA

Santiago de Cuba, Cuba. Cento e setenta e um anos após a chegada de Claret à Arquidiocese de Santiago de Cuba
como arcebispo, a Arquidiocese comemorou um Ano em sua homenagem. Culminou em 16 de fevereiro com a celebração
da Eucaristia na Catedral, presidida por Dom Dionísio García Ibáñez, atual arcebispo, acompanhado pelos bispos de
Camaguey, Bayamo Manzanillo, Holguín Las Tunas. Todos estes territórios, incluindo a Diocese de Guantánamo Baracoa,
faziam parte da imensa Arquidiocese de Santiago de Cuba na época de Claret. O clero das dioceses acima mencionadas,
homens e mulheres religiosos e numerosos paroquianos participaram.
O pregador Don Camilo Salmón destacou a profunda
espiritualidade e zelo missionário de Claret, ousadia
e compromisso com seu trabalho pastoral em sua
extensa Diocese. Ele também destacou seu amor e
profunda devoção à Virgen de la Caridad del Cobre.
Encorajou a todos a garantir que a vida de Claret e
o estilo missionário continuem sendo um ponto de
referência para o trabalho pastoral na Arquidiocese
e em toda Cuba. Por sua vez, Dom García agradeceu
ao Senhor por ter sido capaz de celebrar o evento,
apesar das dificuldades do Covid-19. Expressou sua

NOTÍCIAS DA IGREJA
COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE
Roma, Itália. No dia 11 de fevereiro, o Sumo Pontífice
publicou um Motu Proprio intitulado Competentias
quasdam decernere que modifica competências
específicas que afetam certas disposições do Código de
Direito Canônico e do Código das Igrejas Orientais.
De acordo com o Pe. José-Félix Valderrábano, CMF,
nosso Procurador Geral, os seguintes números afetarão
nossa Congregação. O Artigo 5 estende o tempo durante
o qual o Governo Geral pode conceder permissão para
a exclaustração de 3 para 5 anos. Somente quando este
tempo deve ser estendido que se deve recorrer à Santa
Sé. E no artigo 7, o decreto de expulsão de um membro
de profissão perpétua emitido pelo Superior Geral de um
instituto religioso de direito pontifício, com a aprovação
de seu Conselho, entra em vigor a partir do momento
em que é dado a conhecer à pessoa interessada. Os prérequisitos, ou seja, as monições canônicas e o lapso de
tempo entre elas, são mantidos. A parte interessada tem
dez dias para apelar contra o decreto.
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alegria por ter Santo Antônio Maria Claret, Patrono da
Catequese e das Missões, em Cuba, e seu compromisso
missionário com ele, apesar das difíceis condições da
época. O Arcebispo também agradeceu a presença de
seus colegas bispos presentes, um sinal de comunhão,
e o reconhecimento grato da contribuição de
Claret para suas respectivas Dioceses. E, finalmente,
agradeceu aos Missionários Claretianos e às Irmãs
Missionárias Claretianas por sua contínua presença e
trabalho missionário em Cuba.
.
UM SACERDÓCIO COMUM PARA TORNAR DEUS
AMPLAMENTE CONHECIDO
Cidade do Vaticano. O Centro de Pesquisa e
Antropologia das Vocações realizou um Simpósio
sobre o Sacerdócio, um Congresso Internacional sobre
Vocações: Sacerdotes, leigos, consagrados, de 17 a 19
de fevereiro na Sala Paulo VI do Vaticano. Seu objetivo
era recuperar o verdadeiro significado do sacerdócio
comum no qual todos os batizados participam.
A presença da nossa Congregação neste simpósio
através do ITVR de Madri reflete nosso compromisso
como missionários e formadores no coração do povo de
Deus em momentos cruciais na vida da Igreja. Sabemos
que somente uma experiência vocacional profunda,
consciente e alegre pode alimentar e impulsionar
nossa vida pessoal e comunitária, assim como as várias
iniciativas que colocamos em movimento para apresentar
aos homens e mulheres de nosso tempo o chamado
do Senhor para trabalhar em sua vinha. Nós também
queremos caminhar sinodicamente nesta direção.
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CLARETIANOS
RECONHECIMENTO DE DOIS OUSADOS CLARETIANOS
Dois claretianos foram reconhecidos em fevereiro pela
audácia em suas missões confiadas. Eles são Pe. José Cristo
Rey García Paredes, CMF, da Província de Santiago e Pe.
Matías Augé, CMF da Província de Sanctus Paulus.
O Pe. José Cristo Rey é reconhecido pela Conferência
Espanhola de Religiosos (CONFER) por sua ardente
dedicação de toda uma vida para ajudar numerosas
gerações de crentes e incontáveis números de religiosos de
todas as idades e culturas ao redor do mundo a refletir e
abrir horizontes através da formação teológica. Ele receberá
o Prêmio Carisma para a Formação e Espiritualidade em
novembro.
O Pe. Matías, por sua vez, foi premiado pelo Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) através do VIII Memorial Pere
Tena de Pastoral Litúrgica, realizado em Barcelona em fevereiro, como reconhecido liturgo e por sua resoluta difusão da
reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II. O Padre Augé é reconhecido por sua colaboração na formação
de diferentes professores de liturgia de todo o mundo, por suas conferências, por seus escritos em prestigiosas revistas
litúrgicas e por seus conselhos sobre este assunto.

ACLA
II ASSEMBLEIA DA DELEGAÇÃO PADRE XIFRÉ

25 ANOS DE PRESENÇA CLARETIANA EM UGANDA

Bata, Guiné Equatorial. Os membros da Delegação
Independente Padre Xifré realizaram sua II Assembleia em
Bata de 13 a 18 de fevereiro com o Pe. Joseph Mbung-Mutu,
CMF, como presidente, e o Ir. Carlos Verga, CMF.
A Assembléia tomou a dinâmica do XXVI Capítulo Geral
a partir da reflexão sobre a história dos dois discípulos
de Emaús; com base nela as diferentes conversas que
eles tiveram durante esses dias. Os membros refletiram
e buscaram coletivamente o sonho de Deus para eles e
prometeram colaborar nesse sonho com todos os meios
possíveis.
Na mesma Assembleia, o novo governo da Delegação foi
anunciado.
GOVERNO DA DELEGAÇÃO INDEPENDENTE PADRE
XIFRÉ 2022 - 2025
Pe. Felix Oba Eworo Bilogo, CMF
Superior Maior (2º a partir da esquerda)
Pe. Salustiano Oyono Nguema Mangue, CMF
Consultor (esquerda)
Pe. Théodore Ametrogbo Komlanvi, CMF
Consultor (2º da direita)
Pe. Inocencio Moiché Solebaba, CMF
Ecônomo não-consultor (à direita)
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Jinja, Uganda. Após um ano de adiamento, em 5 de
janeiro, a delegação independente de São Carlos Lwanga
comemorou o 25º aniversário da chegada dos claretianos
em Uganda. A comemoração aconteceu na Paróquia
Nossa Senhora da Assunção, Kiyunga, Diocese de Jinja.
Um dia antes da comemoração principal, a Delegação
celebrou alegremente a profissão perpétua do estudante
Kizito Nkologi Mapeera, CMF na Faculdade de Filosofia
do Beato André Sola. Durante o evento principal, o Bispo
Charles Martin Wamika de Jinja ordenou os estudantes
claretianos Bazilio Kyligonza, CMF e Kizito Nkologi
Mapeera, CMF à ordem do diaconato e celebrou o
Dia Internacional da Vida Consagrada da Diocese. O
Bispo expressou sua gratidão pelos 25 anos de trabalho
missionário dos claretianos em sua Diocese e a audácia
dos missionários que o ajudam a pastorear seu rebanho.
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OS JOVENS IDENTIFICADOS COM CRISTO
E SUA MISSÃO

dissuadir nem desanimar quando esses momentos chegarem
e a transformá-los em uma oportunidade para melhor servir
ao próximo.

ASCLA WEST
RECONHECIDO POR COMPARTILHAR AMOR,
LUZ E VIDA COM PACIENTES DE HANSENÍASE

Kinshasa, República Democrática do Congo. A
Coordenação da Pastoral da Juventude da Delegação
Independente do Congo organizou em fevereiro uma
conferência para os jovens das paróquias da Delegação.
Ocorreu em duas áreas diferentes: o eixo KinshasaKwilungo na Paróquia de São Mateus em Mikonga; e o
eixo Kikwit (Kindi, Kingandu, Paykongila) na Paróquia de
Basantu Bonso em Pay-kongila.
O Pe. Aimée Nzuzi Nketi, CMF, palestrante, intitulou a
conferência “Jovens, vivam sua identidade cristã católica
em uma sociedade globalizada e uma Igreja sinodal”,
inspirada no próximo Sínodo dos Bispos. E tentou
mostrar aos participantes que sua missão é evangelizar,
proclamar e proclamar.

ASCLA EAST
COMUNIDADE SEPE KITA 2022-2025

Kupang, Indonésia. O Pe. Valens Agino, CMF, Superior Maior
da Delegação Independente da Indonésia – Timor- Leste,
reconheceu oficialmente a “Comunidade SEPE KITA” na
Delegação, recebeu o juramento de posse dos funcionários
de 2022-2025 e os enviou em missão no sábado 19 de
fevereiro no Seminário Hati Maria em Kupang. O principal
objetivo do programa é promover a solidariedade, ecologia
e comunicação com o povo de Kupang e outras áreas.
Padre Valens, seu diretor espiritual, apreciou os muitos
sacrifícios que o grupo faz para servir aos outros, uma
manifestação de seu enraizamento em Cristo. Ele também
os lembrou que este serviço traz desafios ao longo do
caminho. Encorajou-os a serem ousados, a não se deixarek
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Bangalore, Índia. A Sociedade Sumanahalli, dirigida
pelos claretianos em Bangalore desde 1987, recebeu o
prêmio de melhor organização não governamental por
seu trabalho entre as pessoas afetadas pela hanseníase
no estado de Karnataka.
Em nome da Sociedade, o Sr. Mastan Saheb, o mais
experiente Sumanahalli com 40 anos de serviço, recebeu
o prêmio do Dr. Parimala S Maroor, Diretor do Instituto
Estadual de Saúde e Bem-Estar da Família, durante o
programa do Dia da Hanseníase em 31 de janeiro.
Sumanahalli tem apoiado pacientes de hanseníase que
vivem nas 11 colônias de Bangalore. Ela já construiu
cerca de 600 casas para pessoas curadas da hanseníase.
Ela também dirige uma escola no campus para crianças
com histórico de hanseníase, HIV e deficiências. Vários
programas de treinamento profissional são fornecidos
para que consigam empregos, e uma unidade de
fabricação de vestuário fornece emprego para eles.
Sumanahlli se tornou um centro para várias atividades
sociais com projetos para órfãos, crianças de rua e jovens
infratores, assim como aqueles afetados pela hanseníase,
HIV/AIDS e deficiências. O lema da Sociedade é Amor,
Luz e Vida.

ECLA
CONFLITO UKRAINE - RÚSSIA
Truskavets, Ucrânia. O cenário que muitos temiam nos
últimos meses tornou-se realidade, apesar dos muitos
esforços para parar a guerra: conversas e negociações,
intervenções, sanções, etc. Depois de reunir muitas
tropas nas fronteiras da Ucrânia durante 2021, a Rússia
lançou uma invasão total da Ucrânia em 24 de fevereiro
de 2022. Foram organizados comícios de paz em muitos
lugares. Um deles estava em Roma, a que se juntaram
nossos irmãos e irmãs que viviam na cidade eterna em
17 de fevereiro.
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Os claretianos da Província de Polska, que estão em
Truskavets há dois anos, os Padres Wojciech Kobylinski,
CMF (Superior), Krzysztof Labedz, CMF (Pároco) e Marcin
Kukus, CMF (Ecônomo), juntamente com as irmãs que
também trabalham na mesma área, estão seguros e
decidiram ficar e cuidar do povo o máximo possível.

MICLA
INOVANDO O SISTEMA EDUCACIONAL EM
JI-PARANÁ NA REGIÃO AMAZÔNICA

Enquanto sonhamos com uma Congregação
comprometida com a fraternidade universal, a justiça, a
paz e o cuidado com o lar comum, nos unimos ao Santo
Padre em seu chamado para rezar pela paz e por todas as
pessoas que são afetadas por este conflito entre a Rússia
e a Ucrânia.

X CAPÍTULO PROVINCIAL DA ALEMANHA
Spaichingen, Alemanha. A Província da Alemanha
realizou seu 10º Capítulo Provincial de 7 a 12 de
fevereiro na Casa Dreifaltigkeitsberg em Spaichingen,
com a presidência do Pe. Mathew Vattamattam, CMF.
A Alemanha tomou a mesma dinâmica e tema do XXVI
Capítulo Geral com uma pequena modificação no lema:
“Estar enraizado em Cristo e ser ousado em missão na
Europa de língua alemã hoje”. É a primeira vez, após um
longo período, que o Capítulo é realizado na língua
alemã.

GOVERNO PROVINCIAL DA ALEMANHA 2022 - 2028
Pe. Callistus Joseph, CMF
Superior Provincial (3ª à direita)
Pe. George Hopf, CMF
Consultor e Prefeito de Apostolado
(2º a partir da esquerda)
Pe. Stephen Emmanuel Michael, CMF
Consultor e Prefeito de Formação (esquerda)
Pe. Alfons Schmid, CMF
Consultor e Prefeito de Espiritualidade
e Vida Comunitária (2º direito)
Pe. James Patteril, CMF
Consultor e Ecônomo Provincial (à direita)
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Ji-Paraná, Brasil. O Claretiano – Rede de Educação
estendeu seu sistema educacional de alta qualidade para
as crianças da pré-escola e do ensino fundamental de
Ji-Paraná.
“Com a escola de Ji-Paraná, na região amazônica, o
Claretiano responde ao chamado da Igreja”. Esta é a
quarta escola na região amazônica, e começaremos
a atender 130 alunos do jardim de infância à 5ª série.
Estamos em um prédio que, no passado, abrigou
uma escola, e isto nos ajudará no ambiente da nossa
unidade de ensino”, disse Pe. Luiz Botteon, CMF, diretor
administrativo do Claretiano – Rede de Educação.
Uma das novidades da escola é a educação bilíngue
English Stars no currículo da Pré2 à 5ª série, com três
aulas por semana. Com o English Stars, além do material
físico, os estudantes têm acesso a uma plataforma digital
gamificada. Desenvolve habilidades do século 21 através
de atividades em sala de aula; promove comunicação
eficaz, pensamento crítico e trabalho colaborativo;
trabalha com a metodologia integrada STEAM (Ciência,
Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), baseada em
projetos, que visa educar pessoas com conhecimentos
diversos, desenvolver valores e preparar os cidadãos para
os desafios do futuro. A escola também trabalha com
Projetos Integradores para estimular a memorização,
concentração, planejamento e habilidades de tomada de
decisão.
Agora Ji-Paraná tem a melhor e mais moderna educação,
com uma estrutura contemporânea, material didático
inovador, uma formação educacional completa, um novo
conceito para a cidade.
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FAMÍLIA CLARETIANA
CLARET WAY - UMA PASTORAL JUVENIL OU UMA REDE?
Desde o início, é importante afirmar que esta não é uma nova pastoral
juvenil ou uma proposta paralela. Há duas imagens que servem para
esclarecer o que é o Claret Way (CW). A primeira imagem é a do guardachuva: neste sentido a CW é uma proposta que procura abranger todas as
iniciativas pastorais para jovens com mais de 18 anos da Família Claretiana
(CF). A segunda imagem é a de uma rede, que conecta iniciativas como a
CF no campo da Pastoral da Juventude e Vocações.
Então o que é Claret Way?
CW é a Rede Mundial de jovens de nossa família carismática, que quer
ligar todos os jovens de 18 a 30 anos, das realidades da família claretiana,
integrando as propostas locais e regionais da CLJV na FC, a fim de oferecer
experiências e espaços de comunhão na missão universal da Igreja sob
nosso carisma claretiano no seguimento do estilo de vida de Jesus.
Qual é o propósito desta Rede?
Ligar os jovens com mais de 18 anos das diferentes realidades do FC em
uma rede mundial com os animadores e líderes do Programa Pastoral
Juvenil Vicentina, assim como com os diferentes ramos da Família
Claretiana.
O que nós queremos alcançar como CF?
Queremos garantir que os jovens do ambiente CF participem de
experiências e espaços de comunhão em todo o mundo. De tal forma
que a riqueza do carisma claretiano é visualizada em todos os seus
ramos, que formam uma Família.
Como vamos fazer isso?
Sem dúvida, o primeiro esforço que devemos fazer é criar laços familiares
no campo da Pastoral, interiorizando que a espiritualidade de Claret é
muito mais abrangente do que o carisma de um único ramo da família;
ou seja, que é um dom do Espírito compreendido em sua plenitude a
partir da diversidade de carismas da Família.
Por outro lado, é necessário sistematizar a forma pela qual podemos
trabalhar em rede. Neste sentido, há quatro pontos cardeais que ajudarão
a orientar as propostas e o trabalho em rede: conhecer (propostas
formativas), amar (propostas comunitárias e de espiritualidade), servir
(propostas missionárias e de voluntariado) e louvar (propostas de
celebração e oração).

CHAMADO
À CASA DO PAI
Fevereiro 2022
01 Pe. SALVATORE JOSEPH BONANO
Com 103 anos de idade,
em Los Angeles, EUA.
Província dos USA-Canada.
05 Pe. SANTIAGO GONZÁLEZ GÓMEZ
com 89 anos de idade,
em Quezon City, Filipinas.
Província Fr. Rhoel Gallardo.
07 Pe. PIOTR MORCINIEC
Com 78 anos de idade,
em Tarnowskieg Góry, Polônia
Província da Polska.
21 Pe. JOSEPH MADHAVATH
Com 85 anos de idade,
em Kuravilangad, Índia.
Província de St. Thomas.
22 Pe. JOSÉ MARÍA PÉREZ DÍEZ
Com 97 anos de idade,
em León, Espanha.
Província de Santiago.
22 Pe. ANTÓNIO LOPES DA SILVA
Com 93 anos de idade,
em Viseu, Portugal.
Província de Fátima.
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