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SEM RAÍZES,
NENHUMA AUDÁCIA É POSSÍVEL

O

XXVI Capítulo Geral, aberto à ação inspiradora do Espírito Santo, discerniu os apelos de
Deus para a Congregação no momento presente de sua história. A primeira parte do sonho
congregacional nos convida a nos enraizarmos com raízes profundas; só assim poderemos dar
frutos de ousadia missionária. A grande tentação para uma congregação missionária como a
nossa é ser seduzida pelo ativismo e pela busca excessiva de eficiência e sucesso pastoral, ao
custo de abandonar ou negligenciar o cultivo de uma vida interior rica e frutífera.
“Sonhamos com uma Congregação peregrina,
enraizada na fé em Jesus Cristo e na
espiritualidade claretiana...”; (CQ 47). A imagem
da árvore firmemente enraizada na terra poderia
nos ajudar a entender melhor a primeira parte
do sonho. A árvore da Congregação Claretiana
precisa ter raízes profundas em um solo rico
em nutrientes, especialmente a fé em Jesus
Cristo e na espiritualidade Claretiana. Este
duplo aspecto do nosso enraizamento nos

convida a aprofundar o núcleo da nossa
identidade cristã e a vivência espiritual da
nossa identidade carismática. Quando um
missionário deixa de ser ousado, não é apenas
porque perdeu o entusiasmo e a criatividade
para trabalhar, mas é que ele se afastou do
centro de sua identidade cristã e missionária e
deixou de alimentar o fogo do amor de Deus.
Na realidade, é um problema espiritual que
envolve toda a vida.
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Na qualidade do nosso enraizamento, nós apostamos na
qualidade da nossa vida missionária. Uma vida apostólica intensa
requer uma profunda espiritualidade, como nosso Pai e Fundador,
chamado de “místico em ação”, a viveu. Precisamos cultivar com
compromisso a experiência de Deus, para animar nossa fé e para
fazer do discernimento nosso modo de vida. Para isso é essencial
viver fielmente nosso tempo de oração pessoal e comunitária,
ouvir a Palavra, celebrar a Eucaristia, adorar o Senhor e reconhecer
sua presença na criação e nos outros. Também, para intensificar
nossa espiritualidade cordimariana e para beber das fontes de
nosso carisma claretiano.
Quando nos tornamos conscientes de nossa fragilidade,
abandonamos as pretensões de autossuficiência e realisticamente
assumimos que precisamos de espaços de interioridade para
cuidar de nós mesmos, para nos fortalecer e nos harmonizar.
Neste sentido, os retiros mensais e os Exercícios Espirituais
anuais são muito importantes e não devem ser negligenciados.
A experiência da Frágua, que há 25 anos vem ajudando tantos
missionários a renovar sua vida pessoal e a recuperar a alegria
da vocação claretiana, deve deixar de ser um curso excepcional
para alguns e tornar-se um dinamismo comum com o qual
devemos contar em nosso projeto pessoal e no planejamento
dos organismos.
Da Prefeitura Geral de Espiritualidade e Vida Comunitária nós
nos comprometemos a encorajar e apoiar o compromisso
dos missionários e suas comunidades para viverem mais
profundamente enraizados. Que nossa Mãe Maria continue a nos
formar na forja de seu Coração para que, como ela, possamos ser
missionários enraizados em Cristo e ousados na missão.
Pe. Carlos Sanchez Miranda, CMF
Prefeito Geral de Espiritualidade e Vida Comunitária
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CONGREGAÇÃO
PE. EFREN LIMPO LO, CMF, NOVO SECRETÁRIO GERAL
Pe. Efren Limpo Lo, CMF da Província de Fr. Rhoel Gallardo é o novo
Secretário Geral da Congregação a partir do dia 6 de junho de 2022.
Antes de seu novo cargo, ele foi o Vice-Postulador daquela Província.
Pe. Efren nasceu aos 14 de setembro de 1978 em Cagayan de Oro City
(Filipinas). Fez fez sua Primeira Profissão na então Província Filipina no dia
6 de maio de 2001, em Bunguiao, Zamboanga City (Filipinas). Seus votos
perpétuos foram no dia 29 de abril de 2006, em Colmenar Viejo, Madri
(Espanha), durante sua formação e estudos teológicos. Fez sua licenciatura
em Teologia Sagrada na Universidad Pontificia Comillas em MadriEspanha de 2002 a 2007. Foi ordenado sacerdote em 8 de dezembro de
2007 na Paróquia do Imaculado Coração de Maria em Quezon City por
Dom Francisco F. Claver, Bispo Emérito da Diocese de Bontoc.
Ao retornar às Filipinas, foi designado como Prefeito de Postulantes
de 2008 a 2010. Foi então solicitado a estudar para uma Licenciatura
em Teologia com especialização em Espiritualidade na Pontifícia
Universidade Gregoriana em Roma (Itália), de 2010 a 2012. Quando voltou
para as Filipinas após seus estudos, foi nomeado Secretário Provincial de 2012 a 2013 e depois designado como
Superior Local na comunidade do Seminário Claret e assumiu o papel de Prefeito dos Seminaristas e Professor
no St. Anthony Mary Claret College em Quezon City. E em 2014, ele foi o Reitor do referido Seminário. Em
2016, foi novamente nomeado Secretário Provincial, assim como em 2019. Pe. Efren foi dispensado de seu cargo
como Secretário e foi nomeado Vice-Postulador da Província.
A Congregação é muito grata ao Pe. Joseba Kamiruaga Mieza, CMF, Secretário Geral cessante, pela generosidade
e serviços que prestou ao Governo Geral de 2017 a 2022. Em breve ele será integrado à sua nova Província Sanctus Paulus.
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DIA DAS VOCAÇÕES CLARETIANAS

Pela primeira vez, a Congregação celebrou o Dia
Vocacional Claretiano em 31 de maio. Esta data foi
escolhida pelo Governo Geral como um dia especial
claretiano de reflexão e oração pelas vocações para
toda a Congregação, como um passo inicial em nosso
compromisso de acompanhar os jovens (cf. CQ 67).

O Instituto de Teologia da Vida Consagrada “Claretianum”
foi erigido e estabelecido pelo Decreto da Sagrada
Congregação para a Educação Católica de 6 de junho de
1971. É incorporada à Pontifícia Universidade Lateranense
como um Instituto de Especialização em Teologia da
Vida Consagrada.
Até hoje, o Instituto conduz suas pesquisas no campo
da Vida Consagrada em bases bíblico-teológicas,
considerando tanto os aspectos histórico-culturais,
psicossociológicos e jurídicos, quanto as condições em
que se desenvolve a atividade pastoral da Igreja e das
pessoas consagradas. Ele oferece um programa que leva
a uma Licenciatura e Doutorado em Teologia da Vida
Consagrada. Oferece também um curso de dois anos
de Diploma e um ano de curso. A cada ano organiza
uma Conferência para o aprofundamento de um tema
relacionado à Vida Consagrada.

Em sua mensagem à Congregação, Pe. Mathew
Vattamattam, CMF disse que “este é um dia para ser grato
pelo dom de nossa própria experiência do chamado de
Deus e para estar ciente do olhar divino sobre cada um de
nós que tem evocado nosso desejo de seguir o caminho
da vida de Jesus, o olhar que continua a sustentar nosso
chamado missionário”.
Na mesma mensagem, ele apresentou à Congregação
o guia que a equipe de animação da Família Claretiana
preparou para os animadores da pastoral juvenil de
acompanhamento vocacional, intitulado “Um fogo que
acende o coração”. O guia oferece inspiração evangélica
e claretiana para o ministério vocacional. Também
convida a todos “a apoiar nossos jovens ministros orando
pelas vocações, dando tempo e espaço para ouvir e
acompanhar os jovens ao seu redor, e colaborando com
nossos ministros da juventude”. O guia pode ser baixado
em claret.org, na seção da Prefeitura da Juventude e
Pastoral Vocacional.

As celebrações terminaram no dia 31 de maio com a
celebração da Eucaristia presidida por Sua Eminência, o
Cardeal João Braz de Aviz, Prefeito da Congregação para
os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida
Apostólica (CIVCSVA), seguida de um curto programa e
de um almoço suntuoso para todos os presentes.

VIDA CONSAGRADA
CLARETIANUM: 50 ANOS A SERVIÇO DA VIDA
CONSAGRADA 1971 - 2021

CLARETIANOS
PE. ANTHONY AGU, CMF,
SEQUESTRADO E LIBERTADO

Para celebrar seu ano dourado de serviço à Vida
Consagrada, o Instituto di Teologia della Vita Consacrata
(ITVC) ou comumente conhecido como Claretianum,
organizou uma mesa redonda intitulada “La vita
consacrata oggi: attualità e sfide”t; (Vida Consagrada
hoje: atualidade e desafios) na tarde do dia 12 de maio.

Kwande, Nigéria. No dia 19 de maio, o missionário
claretiano Pe. Anthony Agu, CMF, que trabalha
na diocese de Pankshine, ao norte da Nigéria, foi
sequestrado da paróquia por homens armados. A
notícia não foi publicada no site da congregação
até que fosse encontrado e retornasse à nossa
comunidade no dia 25 de maio.

Arturo Sosa, SJ (Presidente da USG), Ir. Jolanta Kafka,
RMI (Ex-Presidente da UISG), Pe. Andrzej S. Wodka, CSsR
(Presidente da AVEPRO), e Pe. Henry Omonisaye, CMF
(Coordenador dos Institutos Claretianos). A professora
Lucia Abignente moderou as sessões. Entre os presentes
estava o Padre Geral, que fez as observações de abertura
para os presentes e para os espectadores online.
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Pe. Anthony, 61 anos, pertence à Comunidade
Kwande/Fier da Província Claretiana da East Nigeria,
servindo nas dioceses de Shendam, Pankshin e
Bauchi.
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ACLA
TRINTA E CINCO ANOS DE PRESENÇA
CLARETIANA EM BAMENDA

Bamenda, Camarões. Cinco claretianos da então Província
Claretiana dos EUA: Pe. Ralph Berg, Ir. René LePage,
Pe. Alberto Ruiz, Pe. Gerry Caffrey e Ir. Richard Suttle,
implantaram o carisma claretiano nos Camarões de língua
inglesa. De Bamenda, a Congregação se espalhou para
Douala, Buea, Kumbo e Kumba. Estes claretianos chegaram
em 1986 no coração da catástrofe do Lago Nyoss e se
envolveram muito em seus serviços de socorro através
de tanques de água e banheiros na catedral. O carisma
claretiano, nos anos seguintes, alcançou muitas pessoas
em Batibo, em muitas aldeias do reitorado de Ndop, em
Babanki Tungo, em Fulikom e em todas as aldeias de Santa,
e o carisma continua a se espalhar.
Para celebrar este grande evento, um projeto jubilar foi
concebido: a construção da “Saint CLARA” (Saint Claret
Relief Academy). Esta iniciativa de alívio surgiu em Santa
quando todas as escolas foram fechadas. Os Missionários
Claretianos fizeram uma corajosa campanha e reabriram as
escolas primárias católicas. O Arcebispo de Bamenda, Dom
Andrew Nkea, lançou a pedra fundamental de Santa Clara
e ordenou sete Missionários Claretianos como diáconos.
Em sua homilia, o bispo agradeceu aos claretianos por
seu maravilhoso serviço à igreja local. Ele os exortou a
continuar trabalhando em sinodalidade.

ASCLA EAST
O ENRAIZAMENTO EM CRISTO E A AUDÁCIA
NO MARTÍRIO DO PAI RHOEL GALLARDO
SÃO LEMBRADOS
Quezon City, Filipinas. Nesta ocasião, celebrações
simultâneas foram organizadas em diferentes lugares
de missão da Província Fr. Rhoel Gallardo durante o 22º
aniversário da morte de Rhoel Gallardo, CMF, no dia 3
de maio.
O Bispo Leo Dalmao, CMF presidiu a Eucaristia no
Seminário Claret em Quezon City e destacou três
coisas importantes relacionadas à vida e à morte do
Pe. Rhoel: a incerteza da vida, a força de Rhoel e estar
bem enraizado. Em Basilan, o Vigário Provincial, Pe.
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Amador Tumbaga, CMF, liderou as celebrações no
local do martírio de Rhoel, Tumahubong. Além disso,
os aspirantes claretianos e estudantes das diferentes
casas de formação de Quezon City e os claretianos das
diferentes comunidades do norte das Filipinas e os pais e
parentes do Pe. Rhoel visitaram sua tumba no cemitério
filipino de Himlayang, oferecendo flores e orações.
À tarde, a Pastoral da Juventude Claretiana de toda a
província ofereceu orações e organizou encontros para
celebrar a vida do Pe. Rhoel e para ser inspirado pelo seu
exemplo.

ASCLA WEST

PROGRAMAS DE RENOVAÇÃO EM BANGALORE
Bengalore, Índia. A Província Claretiana de Bangalore
organizou dois programas de renovação em maio deste
ano em sua Cúria Provincial em Malleswaram. Um deles
é o Programa de Renovação para seus membros jubilares,
que foi realizado de 3 a 5 de maio. E a outra é o Encontro
de Renovação para seus jovens sacerdotes ordenados
entre 2014 e 2020, que foi realizado de 11 a 13 de maio.
Havia vinte e quatro membros celebrando seus 50 anos
de Vida Religiosa, 25 anos de Sacerdócio e 25 anos de Vida
Religiosa. Entretanto, apenas vinte pessoas poderiam
estar fisicamente presentes durante o programa. Pe.
Jacob Parappallil, MSFS, guiou os jubilares a refletir sobre
a Vida Religiosa e Missão, e Pe. Paulson Veliyannoor,
CMF, os inspirou a refletir como claretianos caminhando
para o crescimento.
Por outro lado, 14 jovens claretianos participaram do
encontro de renovação com o objetivo de renovar
e refrescar seu espírito missionário. O encontro de
três dias consistiu em compartilhar a alegria da vida
missionária e algumas sessões de atualização. Pe.
Anil D’Sá, SDB, ajudou e equipou-os com métodos
ministeriais melhorados para lidar com os jovens. James
Kannanthanam, CMF, guiou o grupo para entender
a prudência necessária no ministério com menores
e adultos vulneráveis. Pe. Sebastian Theruvanmoola,
CMF, compartilhou com eles as modernas formas de
fazer apostolado familiar. Os jovens padres também
puderam passar meio dia no Campus Sumanahalli
visitando pessoas afetadas pela hanseníase e pelo HIV
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e entendendo o conceito de ministério compartilhado
e colaborativo neste tipo de apostolado. O Superior
Provincial, Pe. Sabu Koottarappallil, lembrou-lhes de sua
vocação missionária e de sua vida comunitária.

CLARET STUDY - UMA INICIATIVA DO
MINISTÉRIO DE MÍDIA

GOVERNO DE KOLKATA 2022 - 2025
Superior Maior:
Pe. Antony Bhyju CMF (2º a partir da esquerda)
Consultores:
Pe. Jinni P., CMF (direita)
P. Anim Prakash Indwar,CMF (2º da direita)
P. Telesphor Aind, CMF (esquerda)

REME PARA O MAR E LANCE SUAS REDES
PARA PESCAR

Karukutty, Índia. Como um humilde passo em direção
à realização do sonho estabelecido pelo XXVI Capítulo
Geral, o Claret Study, uma iniciativa da Província de St.
Thomas, foi inaugurado em Karukutty, Kerala, no dia
23 de maio de 2022. Em uma cerimônia simples, mas
elegante, o Sr. Alphonse Joseph, um renomado músico
e filantropo indiano, inaugurou oficialmente o Estúdio
Claret. Pe. Joseph Thenpillil, CMF, Superior Provincial da
Província, abençoou o centro com a presença de muitos
benfeitores, pessoas ligadas à música e missionários
claretianos das comunidades próximas.
2ª ASSEMBLEIA DA DELEGAÇÃO DE KOLKATA
Barrackpore, Índia. A 2ª Assembleia da Delegação
Independente de Kolkata começou na manhã do dia 16
de maio na Claret Nivas Barrackpore, com o Pe. Manuel
Alfredo Tamargo Rodriguez, CMF, como presidente.
A Assembleia começou com uma dança cultural dos
paroquianos e estudantes do Claret College Barrackpore.
A Assembleia seguiu o novo método de Assembleia
adotado desde o XXVI Capítulo Geral. Eles discutiram
o status atual e futuro do Claret Ashram, da Missão
Sahari, da Missão Banki e seus investimentos, ativos
e passivos. Tiveram a oportunidade de assistir o tão
esperado filme “Claret”. No quarto dia da Assembleia, Pe.
Manuel anunciou aos participantes o novo governo da
Delegação.

Nuwara Eliya, Sri Lanka. O primeiro da série do
Programa de Acompanhamento dos Jovens Sacerdotes
(JPAP), um programa contínuo para os seus sacerdotes
que estão nos seus primeiros cinco anos de ministério
em St. Joseph Vaz teve lugar de 9 a 12 de Maio, na Casa
dos Sacerdotes Eymard, Nuwara Eliya. P. Nishantha,
TOR (Ordem Terceira Franciscana) acompanhou e
guiou os oito sacerdotes na reflexão sobre o tema
"Ponham no fundo e lancem as vossas redes para uma
captura".
ECLA

CORRENTES DE SINODALIDADE.
BEBENDO DA MESMA FONTE
Madri, Espanha. Carlos Alberto Candeias do
Nascimento CMF (Fátima), Ricard Costa-Jussà i Bordas
CMF (Sanctus Paulus), e Adolfo Lamata Muyo CMF
(Santiago), participaram da XXVIII Assembleia Geral
da Conferência Espanhola de Religiosos e Religiosas
(CONFER), realizada no Hotel ELBA em Madri.
Além dos três Superiores Maiores, também
participaram da Assembleia: Luis Ángel de las Heras,
CMF, Bispo de León e presidente da Comissão
Episcopal de Vida Consagrada da Espanha, e o
Cardeal Aquilino Bocos, CMF, assim como alguns
claretianos que colaboram intensamente com
a CONFER na animação da pastoral juvenil e
vocacional, na formação de pessoas consagradas e
no aconselhamento em direito canônico.
O encontro focalizou o estudo da sinodalidade e a
resposta que a Vida Consagrada espanhola deve dar
à atual situação social e eclesial. Também aprovou
a atualização do Protocolo de Proteção e Ação
em casos de abuso sexual de menores e adultos
vulneráveis.
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WORKSHOP DE PJV EM SANCTUS PAULUS
Vic, Espanha. De 13 a 15 de maio, a Província de Sanctus
Paulus organizou uma oficina sobre Pastoral Juvenil e
Vocacional (YVM) para os líderes claretianos e leigos da
Província no Centro de Espiritualidade de Vic, com o Ir.
Carlos Verga, CMF e o Prefeito de Apostolado de Sanctus
Paulus, Pe. Raymundo Adormeo, como facilitadores.
Onze Missionários Claretianos da Província participaram.
Entre eles estava um jovem leigo da paróquia de Bilbao
que compartilhou suas experiências no ministério nas
diferentes regiões da Província.
Um dos temas centrais trabalhados nos grupos é ter um
mapa geral da realidade da Pastoral Juvenil em Sanctus
Paulus. Através de esboços/desenhos, eles apontaram
as sementes da vida, os sinais/dificuldades de alerta
e os desafios da Pastoral Juvenil Claretiana nesta área
da Congregação. Na partilha, os participantes deram
sugestões para traduzi-las em propostas concretas do CLJP
para a Província como alguns critérios gerais e comuns
a serem levados em conta na elaboração de um projeto
provincial do CLJP.

MICLA
VIII ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DAS ANTILLAS
Santo Domingo, República Dominicana. Os Missionários
Claretianos das Antillas celebraram sua VIII Assembleia
Ordinária de 16 a 23 de maio em Manresa. Dois delegados
do Padre Geral participaram dela: Pe. Pedro Bederrain,
CMF e Pe. Carlos Sánchez Miranda, CMF. Ambos fizeram
uma visita pastoral às diferentes comunidades de Cuba,
Porto Rico, Haiti e República Dominicana desde abril
até o dia anterior ao início da Assembleia. Durante a
Assembleia, o novo governo da Delegação foi anunciado
para eles.

SONHANDO COM CLARET:
XVII CAPÍTULO PROVINCIAL DO MÉXICO
Morelia, México. No recentemente remodelado
Centro de Espiritualidade Claretiana de Morelia,
Michoacán, teve início no dia 2 de maio o XVII
Capítulo Provincial do México, que foi presidido
pelo Ir. Carlos Horacio Verga Vicente, CMF. Como
os outros Organismos Maiores, o Capítulo seguiu
o novo método para Capítulos e Assembleias
na Congregação. Também puderam assistir o
ansiosamente esperado filme “Claret” em uma das
noites do Capítulo.

GOVERNO DA PROVÍNCIA DO MÉXICO
2022 - 2028
Superior Provincial:
Pe. Ernesto Mejía Mejía, CMF
GOVERNO DAS ANTILLAS 2022 – 2025
Superior Maior:
Pe. Fausto Cruz Rosa, CMF
Consultor – Ecônomo:
Pe. Jairo Pérez del Rosario, CMF
Consultor:
Pe. Demuel Tavárez Rosa, CMF
Consultor:
Pe. Maxo Deraxin, CMF
NUNC 610 - JUNHO 2022

Consultor e Prefeito de Apostolado:
Pe. Juan Manuel Buzo Sánchez, CMF
Consultor e Prefeito de Formação:
Pe. Alejandro Cerón Rossainz, CMF
Consultor Provincial e Ecônomo:
Ir. Adolfo Villaseñor Rangel, CMF
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FAMÍLIA CLARETIANA
NOTÍCIAS SOBRE A MISSÃO EM
MADAGASCAR

PROFISSÕES PERPÉTUAS
Cameroun
07/05/2022
Moumassou, Moise
Ngakoutou, William
Tolbert
Viseme, Joseph
Chennai
31/05/2022
Dani John J.
Sebastin Jayaraj C.

Os Missionários Claretianos e as Irmãs Claretianas foram
recebidos no aeroporto pelo Bispo Gaetano del Pierro.
Após sua chegada em 18 de maio, eles passaram vários dias
na capital, Antananarivo, para completar a primeira parte
da documentação da residência.
Após dois dias de viagem em dois carros, eles chegaram em
Farafangana, a sede da diocese. O bispo os acompanhou
com carinho e um toque paternal. Eles permaneceram no
centro de treinamento de catequistas. O bispo pretendia
que nos primeiros meses eles pudessem estar no centro da
diocese para o primeiro contato com a realidade e o estudo
da língua. A casa tem espaços individuais independentes,
e um lugar comum onde os quatro rezam, compartilham
refeições, trocam as primeiras impressões da realidade ao
seu redor e veem os passos a seguir.
Durante esses dias, eles já puderam visitar duas vezes
Ankarana, centro da futura missão. Eles disseram que as
pessoas são muito amigáveis e acolhedoras. Disseram que
a primeira tarefa será entrar em contato com as pessoas,
embora eles ainda tenham uma barreira linguística. No dia
6 de junho começarão as aulas de Malagashi.
Durante este tempo, puderam se encontrar com religiosos
e religiosas que estão na missão há anos. Constataram que a
paisagem é linda e, acima de tudo, apreciam a simpatia das
pessoas que os recebem.

Kolkata
31/05/2022
Tirkey, Arun Kumar

Northeast India
31/05/2022
Hembrom, Joseph
St. Thomas
31/05/2022
Kavumpurath, Francis
(Jibin)
Kuruttuparambil, George
Panachikalayil, George
(Midhun)
Panakuzhy, Jacob (Jomy)
Pulivelil, Scaria (Sanu)
Thachaparambil,
Mathew (Tony)
Thakidivadakkethil,
Scaria (Sebin)

ORDENAÇÕES
Bangalore
26/05/2022
Kandula, Suresh

San José del Sur
07/05/2022
Ortiz Aguilar, Daniel
Roberto

Chennai
08/05/2022
Livin Ajin S.
10/05/2022
Thomas S.
Perú-Bolivia
28/05/2022
Kasiko, Franco
Polska
28/05/2022
Ochnik, Michał
Szczepański, Marek
Krzysztof
Ogou, Gadji Victorien

St. Thomas
10/05/2022
Muthuplackal, Joseph
Veliyath, Abraham (Lijo)
12/05/2022
Pandanmanal, Joseph (Jison)
14/05/2022
Thanninilkumthadathil,
Mathew (Albin)
18/05/2022
Peruvachirayil, Joseph
(Josemon)
Thanninilkumthadathil,
Mathew (Albin)
Peruvachirayil, Joseph
(Josemon)

CHAMADA PARA A CASA DO PAI
Maio 2022
21 Pe. BERNARDO ELOY
VALBUENA MARTÍNEZ
aos 86 anos de idade em León, Espanha.
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