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A AUDÁCIA DE LA PÁSCOA

N

osso recente 26º Capítulo Geral nos convida a estar “enraizados em Cristo e
ousados na missão!” Sonhamos com uma Congregação peregrina, enraizada na fé
em Jesus Cristo e na espiritualidade claretiana (QC 43).

A Páscoa nos lembra o fundamento de nossa
fé, sobre o qual nossa vocação e missão
também são construídas: “O Senhor da
vida estava morto, mas agora, vivo,
ele triunfa”. Esta esperança, de que Ele
está vivo, nos compele a mudar de direção.
A tumba com um corpo também poderia
ser um ponto de entrada. A tumba vazia é
necessariamente um ponto de partida.

Padre Primo Mazzolari escreveu Padre
Primo Mazzolari escreveu: “Os mortos
precisam de misericórdia, os vivos
precisam de ousadia”. Se a Páscoa
começasse com o espírito funerário de Maria
Madalena, só poderia continuar com nossa
audácia de testemunhar um mundo distraído
- do qual somos parte - não a corrupção do
túmulo, mas a glória da Ressurreição.

O Cristo Ressuscitado está em toda parte: na comunidade cristã e religiosa, em sua Palavra
que nos é anunciada, no dom sublime da Eucaristia, em cada pessoa que sofre a pobreza, a
violência e a injustiça. Ele está em cada gesto de amor que tenta ser como o de Jesus até o fim,
e em nossa missão claretiana.
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A audácia que a Páscoa nos pede é gerada por este encontro
pessoal e comunitário com Cristo Ressuscitado na Palavra de Deus
e no Pão eucarístico, sem o qual o anúncio da Páscoa permanece
o de um túmulo vazio. Nós, como missionários, com nossa vida
corajosamente cristã e claretiana, podemos continuar a tornar
contemporâneo o amor do Ressuscitado.
Que nossa nostalgia por um passado fecundo em vocações e
grande em obras não nos impeça de ver a vida que o Senhor está
fazendo brotar conosco no momento presente. Não somos homens
nostálgicos, mas homens que, movidos pelo Espírito que inspirou
Claret e seus primeiros companheiros, e movidos pelo nosso lema
“enraizados e ousados”, carregam em nossos corações nossos
sonhos de ser uma Congregação peregrina (PM 44); mariana (PM 51);
em missão compartilhada (PM 56); saindo para as periferias (PM 63);
evangelizadora e bíblica (PM 71); comprometidos com a fraternidade
universal, a justiça, a paz e o cuidado da casa comum em espírito
de sinodalidade, colaborando com pessoas de diferentes culturas,
etnias e religiões para a transformação do mundo segundo o plano
de Deus (PM 79); preparados para responder a novos desafios através
de um processo de formação integral e permanente, aberto à missão
universal, segundo o espírito e o carisma de nosso Pai e Fundador
(PM 87).
A tarefa dos discípulos é continuar a proclamar o Evangelho com
palavras e obras, dando testemunho de seu amor: o fruto a ser
dado à luz é o amor. O Ressuscitado nos dá o direito a uma nova
esperança, Cristo é a razão da coragem. Ele é o Senhor das surpresas,
que rompe barreiras paralisantes, restaura a audácia para superar
suspeitas, desconfianças e medos que se escondem por trás do
“sempre foi feito desta maneira”. Deus nos surpreende quando nos
chama e nos convida a lançar não apenas nossas redes, mas também
a nós mesmos na história e a olhar para a vida, para os outros e até
mesmo para nós mesmos com os olhos do Senhor Ressuscitado.

Pe. Krzysztof Gierat, CMF
Postulador Geral
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CONGREGAÇÃO
UM CHAMADO DO NOSSO TEMPO:
MUDANÇAS NAS CONSTITUIÇÕES

NOMEAÇÕES
CMF CONSELHO CONSULTIVO PARA
PJV DA CONGREGAÇÃO

Durante o XXVI Capítulo Geral, duas propostas
para emendar os números 120 e 156 de nossas
Constituições foram apresentadas, votadas,
aprovadas e enviadas à Santa Sé para aprovação.

O Governo Geral formalizou a nomeação do
Conselho Consultivo da PJV da CMF, presidido por seu
Prefeito Geral, Ir. Carlos Verga, CMF. Este Conselho
Consultivo é um órgão colegiado da Prefeitura
Geral de PJV de caráter consultivo, em consonância
com a Querida Congregación, a Exortação do XXVI
Capítulo Geral, uma missão compartilhada com a
Família Claretiana e o apelo da Igreja à conversão
pastoral.

O Dicastério ratificou as modificações e publicou
sua carta de aprovação em 15 de fevereiro de 2022.
Assim, os números 120 e 156 das Constituições estão
redigidos da seguinte forma:
120. O Superior da Delegação terá até quatro
consultores, quando o Superior Geral com seu
Conselho julgar necessário, a fim de melhor animar
e governar a Delegação, levando em conta o número
de membros e a extensão de seu território. Os
consultores nomeados podem exercer o cargo de
Ecônomo e Secretário, e são nomeados da mesma
forma que o Superior Delegado.
---------------156. Participam do Capítulo Geral os seguintes:
1. O Superior Geral como Presidente, os
Consultores e os Oficiais Gerais.
2. Os Superiores provinciais.
3. Os Superiores Delegados das Delegações
Independentes, quando têm mais de quarenta
membros com votos perpétuos.
4. Um Delegado para cada Província e um Delegado
para cada Delegação Independente.
5. Tantos delegados quanto estabelecido pelo
Capítulo Geral anterior para assegurar a
representação proporcional dos membros de
cada Província e Delegação Independente.
6. Tantos delegados quanto decidido pelo Capítulo
Geral anterior para a representação das Casas
Generalícias, e tantos quantos o Superior Geral
com seu Conselho tenha permitido que fossem
nomeados
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Os objetivos do Conselho Consultivo são: (1) discernir
as formas mais convenientes de implementar o Plano
de Ação do Governo Geral em tudo o que se refere
à PJV de nossa Congregação; e (2) estabelecer um
vínculo formal de comunicação entre os referentes
congregacionais da PJV, as equipes continentais, a
rede Claret Way Global e a Prefeitura Geral da PJV.
Suas funções são: (1) conhecer e analisar as
realidades do PJV em consonância com os conceitos
fundamentais da Exortação capitular Querida
Congregación; (2) promover, consolidar e fortalecer
o vínculo de comunhão, comunicação e colaboração
entre os referentes da PJV Congregacional e com a
Prefeitura Geral da PJV; (3) estudar os assuntos da
PJV Congregacional que lhes sejam confiados pelo
Prefeito Geral da PJV ou que surjam do próprio
Conselho Consultivo.
Após um levantamento entre os líderes dos diversos
continentes, o Governo Geral nomeou como
membros do referido conselho para o triênio (20222025): John Obonyo (ACLA); Martin Ernest Ele
(ASCLA EAST); Thomas Paingottu (ASCLA WEST);
João Luís Escaleira (CEPAL); Julio Arváez (MICLA); e
Luis Enrique Ortiz (CLARET WAY GLOBAL).
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COMISSÃO ECONÔMICA GERAL
Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pe. Rafael Gómez Busto
Pe. Ángel de la Parte París
Pe. John Arazkaparampil
Pe. Juan José García Sánchez
Pe. Gustavo Adolfo Verdugo Lazo
Ir. Salvador Segura Santana
Ir. Giovanni Mauricio Ramírez Vanegas
Pe. Manuel Alfredo Tamargo Rodríguez
CONSELHO GERAL ECONÔMICO
Pe. Rosendo Urrabazo
Pe. Domingo Ángel Grillía Biestro
Pe. Nathaniel Eke
Pe. George Vayaliparampil
Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pe. Rafael Gómez Busto
Pe. Ángel de la Parte París
Pe. John Arazkaparampil
Pe. Juan José García Sánchez
Pe. Gustavo Adolfo Verdugo Lazo
Ir. Salvador Segura Santana
Ir. Giovanni Mauricio Ramírez Vanegas
Pe. Manuel Alfredo Tamargo Rodríguez
ATO DE CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA
Em março, o Padre Geral pediu a toda a Congregação
que se unisse à Consagração ao Imaculado Coração
de Maria que o Papa Francisco marcou na Festa da
Anunciação.
“Voltamo-nos para o céu em busca de luz e amor

pela humanidade para trilhar o caminho da paz, da
fraternidade e do diálogo. O Papa Francisco consagrará
a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria
no dia 25 de março de 2022. Como filhos do Imaculado
Coração de Maria, nos unimos ao Santo Padre neste
ato de consagração e rezamos pela paz no mundo.
Convido todas as nossas comunidades a unirem-se
ao Santo Padre para rezar pela paz mundial através
deste ato de Consagração ao Imaculado Coração
de Maria, para que o mundo aprenda a tecer suas
relações mútuas com a ternura do amor de Deus pelos
humanos.” diz Padre Geral.
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SOMI
UNIDOS NA REALIZAÇÃO DOS ODS
A quinta sessão da Assembleia das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (UNEA 5.2) foi realizada
em Nairobi-Quênia de 28 de fevereiro a 4 de
março deste ano, com a Sessão Especial dedicada
à comemoração do 50º aniversário da criação do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), em 1972. A Assembleia foi orientada pelo
tema “Fortalecimento da ação da natureza para
alcançar as Metas de Desenvolvimento Sustentável”.
Como uma ONG recém-credenciada ao UNEP,
a Fondazione Proclade Internazionale-Onlus
(Missionários Claretianos) participou pela primeira
vez da UNEA. Com esta participação, reconhecemos
nosso dever profético de acrescentar nossa voz
aos esforços contínuos de solidariedade multistakeholder em defesa da Mãe Terra e do povo
vulnerável de Deus durante esta Assembleia
Ambiental. Robert Omondi, CMF (que participa
pessoalmente), e Pe. Rohan Dominic, CMF (on-line)
participaram deste evento.
Nossa participação na UNEA 5.2 deu origem às
seguintes reflexões:
1. Podemos usar a Faith for the Land como um
ponto de entrada viável para começar a construir
um legado verde claretiano.
2. Precisamos começar a mapear as pessoas
ligadas aos claretianos/colaboradores e dos
colaboradores com algumas das melhores práticas
em questões ambientais para que possamos
começar a construir uma forte coalizão claretiana
sobre o meio ambiente.
3. A fim de passar daquilo que existe para o sonho,
precisamos mapear as ações de propriedade
claretiana a partir das quais construímos uma
estrutura de ação ambiental, monitoramento e
avaliação claretiana para nos ajudar a prosseguir.
4. Precisamos nos recentrar em nossas casas
de formação como uma forma concreta de
impulsionar a agenda ambiental de nossas casas
antes de irmos para nossa casa comum.
NUNC 608 - Abril 2022

CASAS GENERALÍCIAS
SER DEDICADO A SÃO JOSE E VOLTAR-SE PARA ELE COM CONFIANÇA
Roma, Itália. Durante a tradicional reunião dos
membros das três Casas Generalícias na festa de São
José na Cúria Geral, o Governo Geral revelou a todos
seu novo organograma - inspirado no modelo da
constelação - e o fluxo de trabalho do governo durante
o período de seis anos.
O novo organograma reflete a complexidade, o sistema
sinodal de governo e a adaptação das estruturas
ao sonho congregacional. Após a apresentação, os
consultores descreveram brevemente os programas de
suas respectivas prefeituras. Seguiu-se um breve fórum
que permitiu aos missionários interessados investigar
melhor a complexidade do organograma apresentado.
Após o simpósio, todos foram à capela para as vésperas com uma introdução do Superior Local da Cúria e
arquivista geral, Pe Vicente Sanz, CMF, que explicou os princípios e a história por trás da celebração - ela vem
da memória da transferência da Cúria Geral da Via Giulia para sua atual localização e das palavras e devoção
do Padre Fundador. Claret disse que “Jesus me disse para ser muito dedicado a São José e para recorrer a ele
com confiança”. (Aut 831)
Os leigos que trabalham na Cúria Geral também participaram durante as orações e o jantar simples que se
seguiu.
ACLA
MANTER OS JOVENS MISSIONÁRIOS
ENRAIZADOS EM CRISTO E OUSADOS
NA MISSÃO

ASCLA EAST
NOVO GOVERNO DA DELEGAÇÃO
INDEPENDENTE DA KOREA 2022 - 2025

A Província East Nigeria reuniu seus quatorze jovens
missionários de 15 a 18 de março e os encorajou
a fazer uma apreciação positiva frutífera para o
crescimento sustentável, a serem conectados através
da construção de relações holísticas através de uma
comunicação adequada. Além disso, um médico, Dr.
Nnedimma Iwueke, compartilhou com eles algumas
ideias sobre o gerenciamento do estresse. Tudo foi
para um check-up médico gratuito após as sessões.
Na West Nigeria, os jovens missionários reunidos
no Instituto de Vida Consagrada na África (InCLA)
de 16 a 17 de março, concentraram sua formação
permanente na “experiência compartilhada”. Os
facilitadores os lembraram de procurar sempre sua
raiz em Cristo quando experiências difíceis em seus
lugares de apostolado tentam matar sua alegria
inicial de abraçar o carisma missionário claretiano.
Foram aconselhados a serem ousados em seu
serviço missionário à Congregação e ao povo de
Deus.
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Superior Maior:
Pe. Manuel Ezhaparampil, CMF (no centro)
Consultor:
Pe. Jai Hyung Michael Park, CMF (à direita)
Consultor-Ecônomo:
Pe. Yong Hae Stephano Cho, CMF (à esquerda)
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ASCLA WEST
UMA OPORTUNIDADE DE CONVERSÃO
PASTORAL EM GALLE

De fato, é. O Senhor disse: “alimente os famintos,
visite os presos, enterre os mortos, vista os nus, cuide
dos doentes, dê abrigo ao viajante e dê de beber
aos sedentos”. Cuidar dos deslocados pela invasão
russa da Ucrânia, dar-lhes abrigo, seja em Truskavets
ou na fronteira polonesa; dar-lhes comida, água,
dinheiro, medicamentos, dar-lhes carona e atender
suas necessidades espirituais e psicológicas são
traduções do Evangelho.

Enselwatte, Sri Lanka. A quase-paróquia de
Selvakanda, administrada pelos Missionários
Claretianos desde fevereiro de 2020, foi elevada
ao status de paróquia em 20 de fevereiro pelo
Bispo Raymond Wickramasinghe de Galle. O nome
oficial da paróquia que compreende 120 famílias
distribuídas em 13 localidades é “Paróquia Nossa
Senhora de Madhu, Enselwatte” ou simplesmente
“Paróquia Enselwatte”.
Pe. S.X. Ravikanth, CMF, é o primeiro pároco da nova
quinta paróquia confiada ao cuidado pastoral dos
claretianos no Sri Lanka. As outras quatro paróquias se
encontram nas dioceses de Badulla, Batticaloa, Jaffna
e Mannar. É outra oportunidade para estender o apelo
da Igreja à conversão pastoral e para compartilhar os
traços carismáticos claretianos com o povo.
ECLA
TRADUZINDO O EVANGELHO
NA VIDA COTIDIANA

Truskavets, Ucrânia. Em uma das cartas de
comunicação da Província da Polônia, o Pe. Piotr
Bęza, CMF, disse que o que eles estão fazendo
pelos refugiados de guerra ucranianos é “uma bela
oportunidade de traduzir o Evangelho na vida
cotidiana”.
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Isto é possível graças aos claretianos poloneses que
estão determinados a viver à altura de seu status
de Servidores da Palavra, não apenas no nome, mas
em ação. Graças também às numerosas doações
provenientes de diferentes Organizações e ONGs
de grande porte. As doações aumentam os fundos
disponíveis à Província para atender às necessidades
dos refugiados e encorajar os próprios claretianos
poloneses a servir aos necessitados. Eles são
verdadeiramente gratos àqueles que lhes oferecem
dinheiro, mão e orações.
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MINO: GUIA PARA O TRABALHO DO PINTOR
CLARETIANO MINO CEREZO BARREDO
Lecco, Itália. A associação comunitária da Via
Gaggio em Lecco publicou um guia sobre a vida e a
obra de Cerezo Barredo. É um livro de 368 páginas,
rico em inúmeras ilustrações, que segue o roteiro
da intensa produção artística do Mino a serviço da
Palavra através da arte, comunicando aos pobres
a alegria do Reino. As imagens são acompanhadas
por textos escritos por Mino e comentários que
fornecem uma estrutura para a compreensão do seu
intenso legado artístico.

A comunidade de Truskavets consiste em três
missionários claretianos: Pe. Wojciech Kobyliński, Pe.
Krzysztof Łabędź e o Ir. Marcin Kukuś. Eles realizam
missões em Truskavets e Boryslav. Em Boryslav, as
Irmãs das Servas da Imaculada Conceição trabalham
e ajudam na igreja e na catequese. Todos eles
decidiram ficar com o povo e estar com o povo.
BUSCANDO NOVAS ABORDAGENS,
UM NOVO ESTILO DE IGREJA

A Comunidade Via Gaggio mantém uma estreita
amizade com a Mino e propõe este livro para
ajudar a entender sua ação missionária através da
pintura. É uma homenagem aos 90 anos do Mino,
em homenagem a sua grande amizade. Angelo
Cupini, CMF, e Emanuela Pizzardi produziram o
livro. Os interessados podem escrever para: info@
comunitagaggio.it.
MICLA
COMPARTILHANDO NOSSA MISSÃO,
EDUCANDO PARCEIROS DE MISSÃO

Vic, Espanha. De 14 a 16 de março, a Casa de
Espiritualidade de Vic recebeu alguns párocos e
claretianos que trabalham na pastoral paroquial
da Província Sanctus Paulus, reunidos para avaliar a
pastoral paroquial da Província.
Durante as sessões facilitadas por Pere Codina,
CMF, eles analisaram a situação das paróquias e
discerniram o caminho comum a seguir. Buscaram
novas abordagens para um novo estilo de Igreja,
novas formas de trabalhar juntos como Província.
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Bahía Blanca, Argentina. Mais uma vez, três
voluntários entusiastas tiveram uma emersão,
aprenderam, apreciaram sua experiência com
a comunidade de Bahia Blanca enquanto se
preparavam para uma missão maior no futuro.
De 17 a 20 de fevereiro, Martina Remis e Matías
Lorenzo, que já estão fazendo a curta experiência
de voluntariado em Lambaré, Paraguai, junto com
Valentina Vidal, que viverá a longa experiência de
voluntariado em Ingeniero Jacobacci, Argentina, a
partir de meados de março, viveram na comunidade
missionária. O Prefeito de Evangelização da
Província de São José do Sul, Ir. Fermín García, CMF,
ofereceu-lhes um espaço de formação destinado a
apresentá-los à história e à situação atual do serviço
missionário claretiano no Paraguai.
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FAMÍLIA CLARETIANA
OS LEIGOS CLARETIANOS EM CAMINHO SINODAL
O Movimento dos Leigos Claretianos (MSC), em
fidelidade ao seu carisma e vocação, como Movimento,
de acordo com seu compromisso com a Igreja e com o
serviço que deseja prestar à sua missão evangelizadora,
iniciou sua participação no processo sinodal que o Papa
Francisco convocou em outubro do ano passado.
Em carta datada de 8 de março, escrita por seu
Secretário Geral, Miguel Ángel Sosa Hernández, o
Movimento é informado das iniciativas e todas as
comunidades e Regiões do Movimento são encorajadas
a se envolverem ativamente no trabalho que está sendo
realizado em sua Igreja local, através de suas paróquias
e dioceses. Isto está muito de acordo com os princípios
de sua identidade claretiana, que é sua opção para
construir uma Igreja comunitária e participativa, como
diz o número 27 do seu Ideário.
Da mesma forma, de acordo com sua configuração como
uma associação internacional de leigos reconhecida
pela Igreja, eles também consideraram importante
fazer uma reflexão em nível geral e contribuir para a
Secretaria do Sínodo sua visão como Movimento a
partir da singularidade de seu carisma. Para este fim,
o Conselho Geral decidiu convocar um grupo de
leigos claretianos representativos da variedade social,
cultural e geracional do Movimento, para ajudá-los a
realizar este discernimento em nome de todas as suas
comunidades.
Entre os leigos convidados a formar este grupo estavam
os representantes eleitos por cada Região, juntamente
com três representantes de comunidades sem uma
Região, a fim de proporcionar uma reflexão a partir de

diferentes perspectivas territoriais e culturais. A eles se
juntarão membros de Conselhos Gerais anteriores, a fim
de fornecer uma perspectiva histórica e global. A todos
eles foi pedido que descobrissem os sinais do Espírito
que identificam em sua experiência como movimento
eclesial, refletindo de uma perspectiva claretiana e
laical sobre as duas questões colocadas pela consulta
sinodal. As reflexões foram compartilhadas durante a
reunião virtual geral de 26 de fevereiro.
Foi uma reunião muito enriquecedora e gratificante
que lhes permitiu aproximar-se gradualmente de uma
realidade comum, mas que tem muitas faces e se
manifesta de múltiplas formas.
“Uma realidade na qual todos concordamos em
reconhecer nosso carisma como um grande dom que
recebemos do Espírito para colocá-lo a serviço da Igreja;
em valorizar nossa experiência de viver nossa fé em
comunidade como uma grande força e um instrumento
perfeito de sinodalidade eclesial; e também, em sentir
o urgente chamado do Espírito para evangelizar e
perseverar incansavelmente na proclamação da Palavra
de Deus em meio aos impecilhos e obstáculos que o
mundo de hoje nos apresenta”, afirma Miguel Ángel.
O Conselho Geral do Movimento preparará uma síntese
dos dados coletados e os enviará à Secretaria do Sínodo
no Vaticano, em nome do Movimento. Servirá também
para que o Movimento proponha linhas de trabalho que
o ajudem a avançar em seu próprio caminho sinodal
como movimento, para aprofundar sua comunhão,
participação, missão e colaboração na renovação da
Igreja a partir de sua conversão.

PROFISSÕES PERPÉTUAS
19/03/19/2022
Fr. Rhoel Gallardo
Nguyen, Tinh Hu
Nguyen Xuan, Hiep
(Francis Xavier)
Pham Hoang, Thai (Peter)
Rasay, Jeffrey

19/03/2022
San José del Sur
Takaya Sincovich, Pablo
Ezequiel

CHAMADOS À CASA
DO PAI
Março 2022
02 Pe. ATILANO ALÁIZ PRIETO
aos 89 anos de idade, em León, Espanha.
Província de Santiago.
29 Pe. CRESCENCIO GARCÍA HERRERO
aos 90 anos de idade, em León, Espanha.
Província de Santiago.
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