NUNC

NUNTII DE UNIVERSA NOSTRA CONGREGATIONE
BOLETIM INFORMATIVO CLARETIANO

SONHANDO COM DEUS PARA
NOSSA CONGREGAÇÃO

NUNC 609 MAIO 2022

Foto por. P. Joseph Kalakkal, CMF

“Vamos sonhar” é um convite popularizado pelo Papa Francisco durante muitas de suas audiências, bem
como em um livro de suas reflexões intitulado Let Us Dream. Nesse livro, o Papa declarou: “Este é um tempo
para sonhar grande, para repensar nossas prioridades - o que valorizamos, o que queremos, o que buscamos
- e para nos comprometermos a agir em nossas vidas diárias sobre o que sonhamos”. O que eu ouço hoje é
semelhante ao que Isaías ouve Deus dizer através dele: Venha, vamos falar sobre isso. Vamos nos atrever a
sonhar.
Com a celebração do XXVI Capítulo Geral, temos usado o termo “sonho” frequentemente, refletindo e
internalizando o Sonho Congregacional (QC 43) no contexto concreto de cada um de nossos Organismos
Maiores, nossas comunidades locais e nossas vidas individuais.
Viver sem um sonho é voltar a um modo de sobrevivência desprovido de paixão e de ímpeto. Viver com sonhos
meramente terrestres sem o horizonte celestial levará ao jogo rival da sobrevivência do mais apto. As histórias
vocacionais dos missionários contam sobre a união do sonho de Deus para a humanidade além do alcance de
qualquer sonho mundano.
O termo “sonho” é frequentemente associado com fantasias durante o sono ou com os caprichos dos
devaneantes; e assim o Sonho da Congregação pode ser mal interpretado como uma imaginação irreal.
Certamente não é para isto que o Papa nos convida a estar abertos. O que ele nos convida a fazer é discernir
de todo o coração o sonho de Deus para a humanidade e realizá-lo em nosso contexto.
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Qual é o tema do “Sonho” da Congregação que o XXVI Capítulo Geral
articulou? Quem são os protagonistas para realizá-lo? O “Sonho”
missionário surgiu naturalmente no processo das conversas generativas
que tivemos antes e durante o XXVI Capítulo Geral, como o dom do
Espírito sussurrou no coração da Congregação. Unindo a mentalidade dos
apóstolos da Igreja primitiva, podemos dizer que o Espírito Santo e nós
(cf. Atos 15,28) vislumbramos a Congregação em 2027 como articulada
no “Sonho” e caminhamos juntos em direção à sua realização. Assim, a
exortação do capítulo Querida Congregação nos oferece o Sonho de
Deus para a Congregação, discernido por nós e elaborado e tecido em
projetos concretos e compromissos práticos, formando um único processo
da jornada congregacional. Sem o Espírito de Cristo no centro do nosso
trabalho de sonho, nossos esforços são em vão.
No início de nossa Congregação, nosso Fundador descreveu magistralmente
seu sonho para um filho do Coração de Maria como “um homem em
chamas com amor e espalhando suas chamas por onde quer que vá” (cf.
Aut 494; CC 9). Esta definição de missionário continua nos convidando a
sermos missionários enraizados em Cristo e ousados na missão. O Sonho
Congregacional articulado no XXVI Capítulo Geral (cf. QC 43) é a realização
do sonho de Claret para o nosso tempo em fidelidade ao nosso carisma.
A história claretiana tem sido o desdobramento deste sonho em todos os
contextos e épocas que ele imaginou ao escrever ao Núncio, “meu espírito
vai para o mundo inteiro”.
Precisamos situar nosso Sonho Congregacional dentro do Sonho da Igreja
missionária, especialmente como articulado nos ensinamentos do Papa
Francisco através da Evangelii Gaudium, Laudato Si e Fratelli Tutti. É uma
Igreja que vai às várias periferias das lutas humanas para encontrar pessoas
em sua vulnerabilidade e proclamar a alegria do Evangelho. É uma Igreja
sinodal que caminha junto para a plena realização do Reino de Deus,
escutando uns aos outros e ao Espírito Santo, lutando em solidariedade
com toda a humanidade para construir uma sociedade fraterna e justa e
para cuidar da nossa casa comum.
A própria Bíblia Sagrada é a narrativa do Sonho de Deus para a humanidade
criada à imagem de Deus e da fidelidade de Deus às Suas promessas, mesmo
quando a humanidade muitas vezes falhou em seu papel colaborativo.
Nosso pequeno sonho congregacional é tecido na história da salvação
como parte do grande sonho de Deus para a humanidade e sua realização
nos eventos da história. Os compromissos concretos de cada um de nós a
cada dia formam o local do drama da graça ou do pecado, da obediência ou
da desobediência, onde o Sonho se torna uma realidade trazendo a vida e
o amor do Senhor em nossas vidas pessoais, comunidades e apostolados.
Eu os convido, irmãos, a lembrar diariamente a Definição Claretiana que
Claret sonhou para seus missionários e o Sonho Congregacional do XXVI
Capítulo Geral. Elas são as duas faces da identidade claretiana que somos
chamados a viver neste momento de nossa história.
Vamos sonhar juntos e abraçar o futuro que o Espírito nos convida a
abraçar.
Mathew Vattamattam, CMF
Superior Geral
12 de maio de 2022
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CONGREGAÇÃO
DIA DA MISSÃO CLARETIANA DE 2022
A Congregação mais uma vez celebrou o Dia da
Missão Claretiana no 2º. domingo da Páscoa, 24 de
abril. O tema deste ano foi “Garantindo uma Vida
Saudável e Promovendo o Bem-estar para Todos
em Todas as Idades”. Três projetos relacionados à
saúde foram felizmente selecionados para serem os
destinatários dos fundos coletados naquele dia. São
eles: 1) Equipamento e mobiliário para o Centro de
Saúde Kinzau em Kwango da República Democrática
do Congo (Valor solicitado: 18.000 euros), 2) Programa
de aconselhamento e conscientização para o cuidado
comunitário do HIV/AIDS em Karnataka, Índia (Valor
solicitado: 20.000 euros), e 3) Programa de saúde
preventiva para o povo indígena Maya Q’eqchi na
Guatemala (Valor solicitado: 22.000 euros).
A Procuradoria Geral Missionária relatou ter
recebido 5.426 euros até o momento. No momento
da impressão (31 de maio de 2022), nem todos os
grandes organismos ainda relataram e enviaram
suas contribuições. Lord Winner, CMF ainda está
esperando contribuições das Províncias e Delegações
que não enviaram as suas.
ESPIRITUALIDADE
“FRÁGUA 25”: JUBILEU DE PRATA
NA PÓS-PANDEMIA
Madri, Espanha. Los Negrales se torna novamente
um lugar de transformação ao sediar a edição 25 da
Frágua em espanhol a partir de 22 de abril com 16
missionários vindos do Brasil, América Central, PeruBolívia, Colômbia-Venezuela, Colômbia-Equador,
Antilhas, San José del Sur, Padre Xifré, Santiago e
Fátima. A equipe do CESC os acompanha no Centro
Frágua de Renovação Claretiana em Los Negrales,
Madri.
Durante os 75 dias (22 de abril a 2 de julho de 2022),
estes missionários enfrentarão com serenidade a
realidade atual de sua vida missionária, sua coerência,
sua maneira de conhecer a Deus e de se relacionar
com Ele, seus sonhos e sua vida comunitária ou
conversão ecológica. A “Frágua” não esgota todas as
questões da vida, o que seria impossível. Mas toca
nos mais substanciais.
O projeto “Frágua” chega a sua 25ª edição em
espanhol, atestando os vinte e cinco anos de
atividade desde que começou na então Província
Claretiana de Castela em 1993, uma confirmação da
validade da proposta formativa.
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PROCURADORIA MISSIONÁRIA
50 PROJETOS APROVADOS PARA FINANCIAMENTO
E OUTRAS NOTÍCIAS SOBRE COMPRAS

Roma, Itália. O Conselho Geral de Aquisição para
as Missões aprovou cinquenta das oitenta propostas
de projetos recebidas das Agências Principais em 28
de março. Os projetos foram avaliados com base
no desempenho atual das principais agências e na
prioridade das necessidades presentes na missão.
Além disso, a Procuradoria Missionária também
anunciou que está atualizando seu sistema CLAPNET,
para incluir gerenciamento e monitoramento de
projetos em tempo real pela Procuradoria Missionária
ao redor do mundo. Além disso, a Sra. Claudia
Valentini, que estava trabalhando no escritório há
algum tempo, tornou-se um membro permanente da
equipe da Procuradoria Geral Missionária.
VIDA CONSAGRADA
“NÓS SOMOS UM RELACIONAMENTO
- NÓS ESTAMOS EM UM RELACIONAMENTO”

Madri, Espanha. O Instituto Teológico de Vida
Religiosa (ITVR) realizou sua 51ª Semana Nacional de
Institutos de Vida Consagrada em duas modalidades:
presencial e online durante a oitava da Páscoa, de 20 a
23 de abril de 2022. Ela girava em torno do conceito de
“relacionamento”, uma ideia que constitui homens e
mulheres religiosos (um relacionamento), os constrói
(em um relacionamento), e lhes fornece uma chave
fundamental para expressar a identidade cristã e a da
vida consagrada nas circunstâncias de hoje. A história
da salvação é uma história relacional e, logicamente,
tudo o que é cristão também é relacional.
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Os participantes deste evento híbrido foram
enriquecidos com as palestras dadas pelos:
1. Cardeal Aquilino Bocos, CMF - “Por que o tema
do relacionamento é importante?” (Sessão de
abertura da 51ª Semana).
2. Prof. Lic. Gonzalo Fernández Sanz, CMF - “Jesus, o
homem dos relacionamentos” (20 de abril).
3. Dr. Santiago Guijarro Oporto - “A relação de
Jesus com o Pai. Filiação” (20 de abril)
4. Luis Mª García Domínguez, SJ - “A complexa
teia da comunicação pessoal, interpessoal e
comunitária” (20 de abril)
5. Cardeal Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ - “O
“nós inter-religioso”. O diálogo inter-religioso
como um espaço de encontro e compromisso
para o futuro” (21 de abril).
6. Dra. María del Carmen Massé García - “Uma teia
de ‘novas relações’ que desconcertam e desafiam
a vida consagrada”. “Igualdade, modelos
familiares, relações de gênero”. (21 de abril)
7. Prof. Dra. Marta López - “Uma leitura cristã da
ética do cuidado: Aplicação à vida consagrada”.
(21 de abril)
8. Prof. Dr. Ricardo de Luis Carballada, OP “Peregrinação”. Uma categoria para entender e
viver a missão da vida consagrada (22 de abril).
9. Dr. José Carlos Bermejo, MI - “Ouvir o homem,
ouvir o tempo, ouvir o ser”. (22 de abril)
10. Dra. Birgit Weiler, MMS - A proposta da “casa
comum” aplicada à vida consagrada (22 de abril)

Pastoral Bíblica, Pastoral Juvenil e Vocacional, JPIC,
e a necessidade de multiplicar evangelizadores e
formadores para a Igreja através do Instituto para
a Vida Consagrada na África (INCLA).

Para proteger a criação, eles compartilharam
documentos de reunião digitalmente ao invés de
imprimir papéis. Também plantaram árvores no
noviciado como uma forma de estar em comunhão
com a natureza e de encorajar todos os confrades
a fazer do cuidado colaborativo do nosso ambiente
uma prioridade. Dois bispos aproveitaram a ocasião
e falaram com eles: Dom Juan Domingo-Beka Esono
Ayang, CMF (Mongomo) e Dom Joseph-Marie NdiOkalla (Mbalmayo).
REFLETINDO SOBRE O SONHO DA
CONGREGAÇÃO

ACLA
AVALIAÇÃO DA VIDA E DA MISSÃO DOS
CLARETIANOS NA ÁFRICA

Ekali, Camarões. De 28 a 31 de março, os Superiores
Maiores e Coordenadores de Missão do ACLA se
reuniram para sua reunião anual no Noviciado
Anton Probst. Avaliaram a vida e a missão da
Congregação na África no campo da Formação,
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Nairobi, Quênia. Os Claretianos de São Carlos
Lwanga refletiram durante todo o dia 4 de
abril sobre o Sonho da Congregação durante o
Retiro online da Delegação facilitado pelo Pe.
Gonzalo Fernandez, CMF. Membros de todas
as comunidades espalhadas pelos três países
da Delegação - Quênia, Tanzânia e Uganda meditaram, refletiram e rezaram juntos, pois
foram enriquecidos por uma das questões da
Exortação do Capítulo. O tema do retiro foi “O
sonho da nossa congregação”.
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VI ASSEMBLEIA DA DELEGAÇÃO DA 		
WEST NIGERIA

Abuja, Nigéria. De 25 a 30 de abril, os Claretianos da
West Nigeria se reuniram no Institute of Consecrated
Life Abuja (INCLA) no Conselho da Área de Bwari,
Abuja, para celebrar sua 6ª Assembleia de Delegação.
Pe. Manuel Tamargo, CMF, presidiu a Assembleia. A
Delegação seguiu o novo método das Assembleias
e Capítulos da Congregação. Durante a Assembleia,
receberam a visita do Bispo Claretiano de Bauchi,
Dom Hilary Naman Dachelem, CMF, que facilitou
o mini-confronto. No dia 28 de abril, o Presidente
anunciou a todos eles o novo Governo para o triênio.

GOVERNO DA NIGÉRIA OCIDENTAL 2022-2025
Superior Maior:
Pe. Augustine Medayedu-Ambrose, CMF
Consultor - Ecônomo:
Pe. John Paul Achi, CMF
Consultor:
Pe. Gregory Ezeokeke, CMF
Consultor:
Pe. Innocent Daniel, CMF
Consultor:
Pe. Roland Onuekwusi, CMF

ASCLA EAST
FORMAÇÃO BÍBLICA NA LECTIO DIVINA
Kupang, Indonésia. Em cumprimento do Sonho
Congregacional (QC 51), mandado pelo XXVI Capítulo
Geral (QC 54), assim como os compromissos da
Delegação, Indonésia - Timor Leste conduziu um
webinar com Zoom sobre Formação Bíblica. O Pe.
Henry Omonisaye, CMF, foi o orador principal durante
a formação que aconteceu no dia 5 de abril. Todos
os membros professos da delegação participaram,
incluindo os estudantes das casas de formação. O
Pe. Henry os ajudou a crescer na experiência de ler
a Palavra de Deus na atitude de discípulo, sempre
ansioso para aprender com seu Mestre, em comunhão
com ele e pronto para ser enviado.
ASSEMBLEIA GERAL ONLINE X ASSEMBLEIA
GERAL DA DELEGAÇÃO DA ÁSIA ORIENTAL

Nova Cidade de Taipei, Taiwan. A 10ª Assembleia
Geral da Ásia Oriental foi realizada de 19 a 22 de abril.
Devido às restrições de viagem ainda em vigor em
muitos países do leste asiático por causa da pandemia,
a Assembleia foi realizada online sem precedentes,
seguindo a metodologia apreciativa. No terceiro dia,
Dom Josep Maria Abella, CMF, compartilhou seus
projetos como bispo missionário na diocese. Ele
também falou sobre sua visão do acompanhamento
pastoral dos sacerdotes e dos fiéis em sua diocese.
A Assembleia foi concluída no dia 22 de abril com
o “sonho de uma delegação da Ásia Oriental com
uma fraternidade em missão, saindo ousadamente,
especialmente para as periferias, para proclamar o
Evangelho”. A Delegação sonha com sua existência
missionária “enraizada e animada pela Palavra de
Deus em nossos ministérios, na sinodalidade e na
missão compartilhada”. A Assembléia reiterou seu
compromisso com a “formação e acompanhamento
de evangelizadores e jovens”, e com a abertura “ao
diálogo com as diferentes crenças e culturas da Ásia
Oriental, usando todos os meios possíveis, incluindo
a tecnologia moderna, enquanto cuidamos de nossa
casa comum”.
309

ACLA WEST
VIII CAPÍTULO PROVINCIAL DE CHENNAI

6ª ASSEMBLEIA GERAL DO NORTHEAST INDIA

Dindigul, Índia. A Província de Chennai celebrou
seu VIII Capítulo Provincial no novo formato de
apreciação e metodologia sinodal na Claretians-LIFE,
Dindigul, Tamil Nadu, de 18 a 24 de abril. Pe. Henry
Omonisaye, CMF, presidiu o Capítulo que tinha como
tema “Em Cristo, em chamas para a Missão”.

Shillong, Índia. A 6ª Assembleia Geral do Northeast
India foi realizada de 26-30 de abril no Arrupe
Renewal Centre, Mawshohroh, Shillong, com o tema
“Rooted in the Word. Ousado em Missão”. O Pe.
Joseph Mbungu Mutu, CMF, presidiu a Assembleia.
Como parte da Assembleia, o novo Governo para
2022-2025 foi anunciado:

GOVERNO PROVINCIAL DE CHENNAI 2022 - 2028

GOVERNO DO NORDESTE DA ÍNDIA 2022 - 2025

Pe. S. Jesu Doss, CM.F.
Superior Provincial (centro)

Superior Maior:
Pe. Pius Thuruthiyil, CMF
(2º a partir da esquerda)

Pe. M. John Kennedy, C.M.F.
Consultor - Ecônomo (esquerda)
Pe. V. Michael Francis, C.M.F.
Consultor - Prefeito de Apostolado
(2º a partir da esquerda)

Consultores:
Pe. Jaison Cyriac Perumpalliolickal, CMF
(esquerda)

Pe. S. Stanislaus, C.M.F.
Consultor - Prefeito de Formação (2º da direita)

Pe. John Arckaparambil, CMF
(2ª à direita)

Pe. S. Devadoss, C.M.F.
Consultor - Prefeito de Espiritualidade e Vida
Comunitária (à direita)

Pe. Arnest Kharmawlong
(à direita)
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ECLA
STABAT MATER

GOVERNO PROVINCIAL DA POLSKA 2022 - 2028
Roma, Itália. No dia 12 de abril, vozes soprano e
contralto e o som de violinos e violoncelos ecoaram
através das paredes da Basílica Menor do Imaculado
Coração de Maria, na cidade eterna de Roma. O
concerto intitulado “Stabat Mater”, uma das obrasprimas de Pergolesi, aconteceu após dois anos sem
concertos ou eventos públicos na Basílica.
O show, oferecido por Musica su Roma e pela
Associazione Enrico Toti, foi conduzido por Lorenzo
Porzio, pianista da Paróquia do Imaculado Coração de
Maria ai Parioli, remador italiano, pianista e maestro
mundialmente famoso. A Orquestra Filarmônica de
Roma interpretou a música com Goar Faradzhian
(soprano), Sara Rocchi (contralto), o ator italiano
Yuri Napoli e a dubladora de filmes Livia Toti como
comentaristas. O show contou com a participação
especial da famosa soprano, fundadora e diretora da
Associazione Enrico Toti, Claudia Toti Lombardozzi.
VII CAPÍTULO PROVINCIAL DA POLSKA

Krzydlina Mała, Polônia. O VII Capítulo Provincial
da Polska começou oficialmente no dia 24 de abril
em Krzydlina Mała com o Pe. Mathew Vattamattam,
CMF, como Presidente do Capítulo e 36 membros.
Também esteve presente com eles o Pe. Gonzalo
Fernández Sánz, CMF, por alguns dias. Pe. Maximilian
Stępień, OSPPE, os orientou durante o dia do retiro.
O Capítulo elegeu uma nova equipe de governo.

Superior Provincial:
Pe. Piotr Bęza, CMF (2ª à esquerda)
Consultor - Prefeito de Apostolado:
Pe. Piotr Boroń, CMF (esquerda)
Consultor - Prefeito de Economia:
Pe. Tomasz Polak, CMF (à direita)
Consultor - Prefeito de Formação e Espiritualidade:
Pe. Robert Kycia, CMF (2º a partir da direita)
MICLA
VISITA PASTORAL À PRIMEIRA NAÇÃO DO
TEMPO
Timiskaming First Nation, Canadá. Os claretianos
que trabalham na Timiskaming First Nation e seu
povo se regozijaram com a visita de seu bispo, Dom
Guy Boulanger, em 5 de abril. A terra sagrada de
Timiskaming First Nation está localizada perto do
município de Notre-Dame-du Nord. Em seu sermão,
o bispo compartilhou quatro coisas relacionadas ao
Evangelho do 5º Domingo da Quaresma, fazendo
uma conexão significativa com a espiritualidade e
o estilo de vida dos nativos: silêncio, guardiões da
terra, anciãos e perdão. Além de agradecer-lhes pela
calorosa recepção, ele também pediu desculpas pelos
fracassos e falhas da Igreja aos nativos.
A Timiskaming First Nation tem 2.250 membros, dos
quais 750 pessoas vivem na reserva e 200 trabalham
em diferentes departamentos da comunidade. Há
cerca de 100 crianças na escola. Existe um projeto do
United Commissariat de três comunidades da Primeira
Nação: Timiskaming First Nation, Long Point First
Nation e Kebaowek (Kipawa) First Nation. Pe. Reegan
Soosai, CMF, é o pároco de Santa Kateri Tekakwitha,
TFN e Santa Ann, LPFN (Winneway) Algonquin Catholic
Missions.
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FAMÍLIA CLARETIANA
E NÓS VAMOS PARA MADAGASCAR
PARA TORNAR NOSSO “SONHO” REALIDADE!

PROFISSÕES
PERPÉTUAS
S. José del Sur
30/04/2022
Mansito Sartorio, Gabriel Aurelio

CHAMADA PARA A
CASA DO PAI
ABRIL 2022
6

“Meu espírito é para o mundo inteiro”, foi o “Sonho” de Santo Antônio
Maria Claret em 1849, que se tornou realidade novamente com o início
da tão esperada nova missão em Madagascar.
Após dois anos de espera devido à pandemia e após muitos
preparativos, o “Sonho” de iniciar a missão em Madagascar está
em andamento. É a realização do Projeto Claret 150 empreendido
pelas Religiosas da Imaculada - Missionárias Claretianas (RMI) e pela
Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria
- Claretianos (CMF) como uma missão da Família Claretiana.
Zbigniew Łaś, CMF, viajou para Antananarivo, e o Bispo Dom Gaetano
di Pierro da diocese de Farafangana estava no aeroporto para recebêlo. Três outras, as Irmãs Claretianas Rani Michael, Anne Thashni e
Pe. Justin Kuzhippalayil, CMF, chegaram no dia 21 de maio. Os dois
missionários da Indonésia, Pe. Eusebius Toda, CMF, e a Ir. Helmy
Alphonsa RMI, estão no processo de visto e devem chegar em junho.
Os seis missionários designados em 2020 para a missão compartilhada
da Família Claretiana tiveram que continuar esperando, já que seus
planos de viagem tiveram que ser alterados várias vezes devido às
flutuações da pandemia. Quando as embaixadas reabriram e os vôos
começaram a operar sem cancelamentos inesperados, o processamento
dos papéis foi retomado. O programa preparatório organizado para
os missionários, inicialmente planejado para ser realizado em Roma,
teve que ser substituído por um curso online abreviado. O programa
tinha como objetivo a formação da comunidade missionária com suas
diversidades interculturais, intergeracionais e intercongregacionais.
O Bispo de Farafangana concordou em confiar a missão de Ankarana
a esta iniciativa claretiana. Após estudar o francês e a língua local,
os missionários esperam estar presentes na missão que os espera.
Membros dos dois Governos Gerais visitarão a missão este ano e
farão os arranjos e acordos necessários antes de iniciar a missão.
Madagascar é o 70º país onde os claretianos estão presentes. Vamos
manter nossos missionários e a missão de Madagascar em nossas
orações.

Pe. ÂNGELO FERNANDO ROSA,
CMF
aos 66 anos de idade em 		
Goiânia, Brasil.

Província do Brasil.
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Ir. MIGUEL GARCÍA RAMOS,
CMF

aos 85 anos de idade em Lima,
Peru.
Província do Peru-Bolívia.
10 Pe. VICTORINO ALTAMIRANO
MARAZ, CMF

aos 67 anos de idade em Tarija,
Bolívia.
Província do Peru-Bolívia.

19 Pe. ROBERT AVULAMEMBO
KAPAKA, CMF

aos 64 anos de idade
em Kinshasa, República
Democrática do Congo.
Delegação independente do
Congo.

19 Pe. MIGUEL CORREA
RODRÍGUEZ, CMF

com 91 anos de idade em
Warwick, Canadá.
Província dos EUA-Canadá.

20 Pe. ALBERTO DOMINGO 		
ORNELLAS, CMF

aos 90 anos de idade em Los
Angeles, EUA.
Província dos EUA-Canadá.

27 Ir. ABILIO GARCÍA RAMOS, CMF

com a idade de 89 anos em
Madri, Espanha.
Província de Santiago.
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