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INTRODUÇÃO 

 Na vida dos institutos religiosos, os Capítulos são como nós, onde se concentram 
as energias vitais de uma planta e donde brotam novos ramos e renovadas manifestações 
da sua vida. Cada seis anos, reunimo-nos em assembleia solene, trazendo, na pessoa dos 
delegados e nas análises e propostas dos Capítulos das diversas Entidades, a vida da 
Congregação. O nosso encontro, a começar pelas relações entre nós, é chamado a ser 
manifestação de vida, a partir das nossas raízes no Espírito do Senhor Jesus e da história 
carismática iniciada por P. Dehon. Da nossa comum escuta de Deus e da atenção aos 
tempos em que vivemos, a Congregação espera que nasçam frutos de nova vitalidade e 
de esperança para a nossa vida e missão, para além da eleição dos confrades que, 
durante os próximos seis anos, deverão prestar o serviço da autoridade e a coordenação 
a nível geral. 
 A presente relação representa, à luz de quanto acabei de dizer, uma tomada de 
consciência do que somos segundo o projecto de Deus, na vida da Igreja e no mundo. 
Olhar juntos para a nossa realidade espalhada pelo mundo, é já um acto de identificação 
e de unidade de toda a Congregação. Não me limito ao dever de informar o Capítulo 
sobre a situação da Congregação, mas quero sobretudo ajudar, desde o princípio, a 
nossa assembleia a sentir a responsabilidade de cada Entidade dehoniana no mundo, 
vivendo solidariamente as suas alegrias e sofrimentos, os seus problemas e sucessos. 
 Não é meu intento apresentar uma descrição pormenorizada da vida da 
Congregação, mas antes realçar as dinâmicas, que, na nossa óptica, são as mais 
importantes a ter presentes para compreender o momento que vivemos e os desafios a 
enfrentar, à luz da situação do mundo e da Igreja. Trata-se da visão da Congregação na 
óptica do Governo Geral (GG) eleito no último Capítulo. Será vossa preocupação fazer 
uma justa avaliação dessa visão e preparar as orientações úteis à vida e missão da 
Congregação para os próximos seis anos. 
 A relação articula-se em quatro Capítulos. O primeiro retoma as orientações do 
XXI Capítulo Geral, mostrando como foram tidas em conta na acção do GG. Segue, no 
segundo capítulo, a descrição da actividade do GG no seu conjunto. Os dois últimos 
capítulos são dedicados à análise da Congregação sob dois pontos de vista 
complementares: no terceiro, sob o perfil dos sectores de vida e actividade e, no quarto 
e último, sobre a situação da Congregação no mundo e as perspectivas e desafios do 
futuro. 
 Não vou ler aqui o documento todo que tendes nas vossas pastas e que podereis 
sempre consultar, mas um seu resumo, servindo-me de uma projecção de esquemas, que 
permita pôr em realce as questões fundamentais. 
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1. A PARTIR do XXI CAPÍTULO GERAL 

1.1  A partir do XXI Capítulo Geral 

 O XXI Capítulo Geral, celebrado em Roma de 12 de Maio a 13 de Junho de 2003, 
não só elegeu o GG, mas indicou também as linhas fundamentais do programa que 
norteou a acção do mesmo nos seis anos que agora terminam. 
 Na sequência do mote "nós Congregação" que dera a tonalidade ao sexénio 
precedente e deixado boas marcas na vida dos Dehonianos, o Capítulo de 2003 teve 
como tema: "Dehonianos em missão: Coração aberto e solidário". Nele se concentra o 
desejo de renovar (refundar) a vida da Congregação, a partir do coração, ou seja, do 
núcleo carismático da sua fundação, centrado no Coração de Cristo, para imprimir novo 
dinamismo à sua missão no mundo de hoje. Tal objectivo põe em evidência os três 
pilares da nossa vida consagrada, que estiveram no centro de toda a reflexão e 
programação durante estes seis anos: Espiritualidade (um coração em escuta), 
Comunidade (um coração fraterno), Missão (um coração solidário). 
 As conclusões da análise da Congregação e da reflexão sobre o tema foram 
publicadas na Síntese conclusiva do Capítulo. É um texto muito rico e prático, que foi 
aprofundado pelo GG, como ponto de partida para a elaboração da Carta Programática 
do sexénio. A sua entrega a toda a Congregação constituiu um convite a tomar a sério, 
em cada Entidade, as directrizes capitulares no esforço de autêntica renovação da nossa 
vida. 
 Hoje, passados seis anos, é importante ver de que maneira as orientações do 
último Capítulo foram acolhidas e postas em prática, quer na acção do GG, quer na 
Congregação inteira. Tal é, em grande parte, a finalidade desta relação e da reflexão que 
o Capítulo é chamado a fazer sobre a mesma. Na avaliação feita pelo GG, limitada ao 
tema do Capítulo e numa visão genérica, resultou que o tema "Dehonianos em missão: 
Coração aberto e solidário", embora não tenha tido a popularidade do "Nós 
Congregação", não ficou letra morta nos arquivos das nossas Cúrias. Se algumas 
Entidades não lhe deram grande importância, outras puseram-no no centro dos seus 
programas de formação e de acção. Graças a essa insistência, os três pilares da nossa 
vida (espiritualidade, comunidade, missão) penetraram na maneira de pensar da maioria 
dos Dehonianos e levaram a dar passos concretos na vida das comunidades e na 
organização das Entidades. O facto de esta tríade de vida continuar na proposta temática 
apresentada pela Comissão Preparatória deste Capítulo mostra, no nosso entender, a 
importância central e complementar destas três dimensões e, ao mesmo tempo, a 
oportunidade de continuar a insistir no caminho percorrido. 
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1.2  Moções e recomendações capitulares 

 Além das orientações sobre a vida da Congregação, contidas na síntese final, o 
XXI Capítulo Geral confiou ao GG que elegeu 6 moções e 2 recomendações concretas, 
que passo a analisar, apresentando-vos também o modo como se procurou realizá-las. 

 

 MOÇÃO 1:  Revisão das NAB (Normas para a Administração dos Bens) 

O XXI Capítulo Geral dá mandato ao novo Governo Geral para completar a 
revisão das NAB, seguindo este processo: 

- confiar o estudo da matéria a especialistas  da Congregação; 
- avaliar esse estudo no I Encontro dos Superiores Maiores;  
- aprová-lo “ad experimentum” pelo Superior Geral e seu Conselho até ao 

próximo Capítulo Geral. 
 O texto renovado das NAB foi preparado pela Comissão Jurídica, examinado no 
Conselho Geral e apresentado e discutido pelos Superiores Maiores, no seu encontro de 
Outubro de 2007. O texto foi, depois, reelaborado pela Comissão e pelo Conselho Geral 
e publicado “ad experimentum” a 27-02-2008 (cf. Decreto 0022/2008). 
 Aproveito a oportunidade para dirigir um profundo e fraterno agradecimento, em 
meu nome e de toda a Congregação, aos membros dessa Comissão – P. Marek Stokłosa 
(PO), P. Józef Wroceński (PO) e P. Manuel Saturino da Costa Gomes (LU) – pelo 
trabalho competente e dedicado que tiveram ao longo deste sexénio, não só no que diz 
respeito às NAB, mas também na revisão das Constituições e do Directório Geral, de 
que nos ocuparemos mais adiante. 

 

 MOÇÃO 2: Supressão canónica da Região dependente 

O XXI Capítulo Geral decide a supressão da figura jurídica de “Região”, como 
está expressa nas Cst 126 e 127. A supressão entra em vigor depois de dois anos 
a partir da publicação dos Actos do XXI Capítulo Geral. 
Entretanto, as actuais realidades FIN (Finlândia), ACR (Áustria-Croácia), MAR 
(Maranhão) iniciarão o processo de requalificação como “Região” ou 
“Distrito”, segundo a nova normativa. 

 A normativa capitular foi posta em prática com a aprovação definitiva da 
normativa sobre as novas estruturas da Congregação, a 14-09-2003 (cf. Decreto 
345/2003). Na base da nova formulação, foi estabelecido o estatuto jurídico das 
seguintes Entidades: 

• A Região de Madagáscar (MAD), da precedente situação de Região 
"Nullius Provinciae", em consequência do decreto de 14-09-2003; 

• A Região da Venezuela (VEN), da situação precedente de Região 
dependente da Província de Espanha (HI), a partir de 17-08-2003 (cf. 
Decreto 134/2003); 

• O Distrito da Áustria-Croácia (ACR), dependente do Governo Geral, do 
precedente estatuto de Região dependente da Província Alemã (GE), a partir 
de 1-10-2005 (cf. Decreto 388/2005); 
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• O Distrito da Finlândia, dependente da Província Polaca (PO), da 
precedente situação de Região, a partir de 1-10-2005 (cf. Decreto 
215/2005); 

• O Distrito do Maranhão, dependente da Província do Brasil Central (BC), da 
precedente situação de Região do Maranhão, a partir de 1-10-2005 (cf. 
Decreto 272/2005). 

• O Distrito do Uruguai, dependente da Província da Argentina (AR), da 
precedente inserção na Província Argentina-Uruguai, a partir de 12-08-2004 
(cf. Decreto 148/2004). 

 

 MOÇÃO 3: Revisão redactorial da Regra de Vida 

O XXI Capítulo Geral dá mandato ao Governo Geral para proceder à revisão 
redactorial e jurídica da Regra de Vida (Constituições e Directório Geral), 
inserindo nela a normativa produzida pelo mesmo Capítulo e a contida no texto 
jurídico “Estruturas da Congregação e formas de governo”, analisando o texto 
revisto com os Superiores Maiores, no encontro que precederá o próximo 
Capítulo Geral. 

 O Governo Geral tomou muito a sério esta moção e, graças ao trabalho 
competente e generoso da Comissão Jurídica, orientou a preparação dos textos a 
submeter à aprovação deste Capítulo. Compete agora à assembleia capitular analisar e 
aprovar os novos textos fundamentais que regulam a vida da Congregação. 

 

 MOÇÃO 4: Solidariedade financeira da Congregação 

As Províncias, Regiões e Distritos devem contribuir todos os anos, livre, fraterna 
e equanimemente às necessidades da Congregação. 

 Foi um tema debatido na reunião dos Superiores Maiores de 2005. Chegou-se, aí, 
à recomendação de propor a todas as Entidades o contributo de 1% do próprio balanço 
consolidado, como se lê na acta do encontro: “Não se tratando de nenhuma imposição, 
como foi dito desde o início, a GFC julga interpretar o desejo da Assembleia e por 
unanimidade propõe e pede o contributo mínimo de 1%, tendo por base a 
disponibilidade financeira (voz A1 da actividade) resultante cada ano. Há naturalmente 
dificuldades na aplicação da norma! Falar-se-á com algumas Províncias de modo a se 
encontrarem contributos especiais que nos permitam financiar as várias necessidades da 
Congregação no momento presente”.  
 Na sua relação, o Ecónomo Geral dirá qual o estado actual desta orientação. 

 

 MOÇÃO 5: Designação do Ecónomo Geral 

“O XXI Capítulo Geral dá mandato ao Governo Geral para estudar algumas 
modalidades de designação do Ecónomo Geral, apresentando propostas 
concretas aos Superiores Provinciais, no seu último encontro antes do próximo 
Capítulo Geral, e pedindo eventualmente prévia dispensa à Santa Sé, para tornar 
operativa a modalidade escolhida já no próximo Capítulo Geral”. 



─ RELAÇÃO GERAL ─ 
 

 ─  6 ─ 
 

 Foram accionados os procedimentos para permitir ao Capítulo decidir em matéria. 
Depois dos Superiores Maiores se terem  mostrado favoráveis à mudança da actual 
normativa, no encontro de Outubro de 2007, foi preparado um novo texto a inserir nas 
Constituições. Também foi pedida a autorização preventiva da Santa Sé para aplicar as 
novas regras já na próxima designação do Ecónomo Geral, no caso de serem aprovadas 
pelo Capítulo. 
 Antes de proceder à eleição do próximo Governo Geral, o Capítulo deverá, como 
previsto, tomar uma decisão em matéria. 

 

 MOÇÃO 6: Projecto Maredsous (Arquivos Dehonianos) 

1.  O XXI Capítulo Geral, consciente de que o conhecimento e difusão das 
nossas fontes têm um elevado valor espiritual, aprova e recomenda a passagem à 
segunda fase do projecto Maredsous relativo aos escritos dehonianos, como um 
meio imediato e acessível a todos de dar a conhecer o P. Dehon. 
2.  O Capítulo propôs as seguintes prioridades para a realização da segunda 
fase, atribuindo às Províncias, Regiões e Distritos o total financiamento: 
A.1. Cartas Circulares /correspondência P. Dehon: 121.800 € 
A.2. Obras inéditas 155.200 € 
A.3. Apoio informático e instrumento de pesquisa:    40.880 € 
 Total: 317.880 € 
B.  Obras impressas:  750.400 € 
C.  Edição típica impressa a partir da página electrónica  
 (sem despesa de impressão):  ca 120.000 € 
3.  Por ocasião do próximo encontro dos Superiores Maiores, a Administração 
Geral convidará as Províncias, Regiões e Distritos a indicar o montante do seu 
contributo. 

 A realização desta moção capitular sofreu adaptações, em razão das dificuldades 
surgidas no âmbito das conversações com o Centro "Informatique et Bible", dependente 
da abadia Maredsous, na Bélgica, que deveria prosseguir nos trabalhos de digitalização 
dos escritos do P. Dehon iniciados antes do último Capítulo Geral.  
 No parecer do Governo Geral, as condições de tempo, custos e, sobretudo, da 
propriedade dos textos, propostos por Maredsous eram muito desfavoráveis para a 
Congregação. Não só o custo, que superava um milhão de euros e com a cláusula de 
actualizações durante a execução do projecto, parecia-nos demasiado elevado, mas 
sobretudo o problema da propriedade dos escritos informatizados levaram-nos a 
renunciar à solução de Maredsous. Segundo a sua proposta, de facto, mesmo ficando a 
Congregação proprietária dos textos na forma originária, a empresa, uma vez 
digitalizados, ficava com a propriedade literária, deixando-nos como utilizadores do 
produto final e em condições a negociar. Assim, e de acordo com os responsáveis do 
Centro de Estudos Dehonianos (CSD), recusámos formalmente a proposta de continuar 
a colaborar com a dita empresa, por carta de 10-11-2005 (cf. 466/2005). 
 Como alternativa a esse projecto, o CSD, com a supervisão do confrade P. 
Marcello Matté, começou a trabalhar com uma empresa informática ligada ao Centro 
Editorial Dehoniano de Bolonha. Os resultados dessa colaboração são, no nosso 
entender, satisfatórios em ordem aos objectivos que nos havíamos proposto, a começar 
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pelos custos imensamente inferiores do projecto: até Março de 2009 foram gastos 
menos de 12.000 € (doze mil euros) no trabalho directo de digitalização. Mas, 
sobretudo, o controlo dos textos e dos processos técnicos utilizados fica em poder da 
Congregação, sem nenhuma restrição de uso.  
 Graças a este esforço do Centro de Estudos, do P. Marcello Matté e seus 
colaboradores, bem como do P. Zdzisław Huber e de muitas outras colaborações, 
dispomos hoje da quase totalidade dos escritos do Padre Fundador em versão 
informática. Trata-se de uma versão ainda muito provisória, mas que já representa um 
passo decisivo para colocar todos os escritos do P. Dehon à disposição da Congregação 
e de quantos os queiram conhecer e estudar. 
 Além disso, procurou-se também digitalizar os microfilmes dos documentos feitos 
na fase precedente por uma empresa os Estados Unidos, para a preservação do arquivo 
do P. Dehon (cerca de 36.000 documentos fotografados), de que havia 8 cópias. Hoje, 
esse grande tesouro de documentos em forma de fotografia pode ser facilmente copiado 
e utilizado em qualquer parte da Congregação.  
 Tudo isto representa, porém, uma primeira fase do grande trabalho que fica por 
fazer, como teremos ocasião de ouvir do responsável do Centro de Estudos. Esta é, de 
facto, uma edição provisória, cujos textos, na sua grande maioria, precisam de ser 
corrigidos e criticamente analisados. Uma vez estabelecidos os textos seguros, a nível 
informático, vai ser necessário aplicar-lhes instrumentos de pesquisa e de consulta. 
Trata-se de um trabalho que vai exigir ainda vários anos, mas que terá sempre como 
base necessária o que até agora foi feito. 
 Aproveito a ocasião para manifestar a cada um dos confrades que participaram 
neste grande projecto, a começar pelo P. André Perroux (EF) e P. Rafael Gonçalves da 
Costa (LU), que nele empenharam largos anos da sua vida, a mais profunda estima e 
gratidão, em nome pessoal e de toda a Congregação. Com eles, queria recordar tantos 
outros confrades que, como actualmente o P. Nivaldo Alves de Souza (BM), 
colaboraram com o Centro de Estudos para esse fim, bem como os que já descansam no 
Senhor e que, em tempos mais distantes, contribuíram de modo notável neste campo. 
[Entre outros, os Padres Giuseppe Manzoni (IS), Albert Bourgeois (EF), Marcel Denis 
(EF) e Angelo Vassena (IS)]. Que os Dehonianos do mundo inteiro e sobretudo as 
novas gerações saibam aproveitar o tesouro que lhes é oferecido. 

 

 RECOMENDAÇÃO  N. 7: Plano Trienal 

O XXI Capítulo Geral recomenda que todas as Províncias/Regiões/ Distritos 
elaborem um plano trienal dos respectivos projectos, necessidades, recursos e 
contributos, para programar e tornar mais eficaz e équa a partilha solidária dos 
bens dentro da Congregação. 
Recomenda, além disso, ao Governo Geral que promova, através de uma consulta 
aos Superiores Maiores, os tempos, modos e prioridades da realização dos 
programas de desenvolvimento da Congregação, que exijam a participação dos 
fundos de solidariedade. 

 Esta recomendação foi introduzida em toda a Congregação e procurou-se, através 
da informação e formação dos ecónomos, viabilizá-la e tirar proveito dos benefícios que 
dela podem advir na partilha dos bens e sua programação racional. Em todo o caso, é 
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preciso tempo para que as Entidades se habituem a programar convenientemente num 
ritmo trienal, como o Ecónomo Geral explicará na sua relação. 

 

 RECOMENDAÇÃO N. 8: Figuras da História Dehoniana 

O XXI Capítulo Geral recomenda ao Governo Geral que promova o 
conhecimento, divulgação e celebração dos mártires dehonianos e das figuras 
mais significativas da nossa história. 

 Dando cumprimento a esta recomendação, o GG instituiu, com a circular 
182/2004 de 31-05-2004, o 26 de Novembro como Dia da Memória Dehoniana. A 
escolha desse dia evoca o martírio de Mons. Joseph Albert Wittebols, Bispo de Wamba, 
no Congo, e de outros 6 Dehonianos, a 26-11-1964. De 3 a 27 desse mês, foram mortos 
28 missionários dehonianos no Congo. Esse dia é dedicado à celebração da memória 
dos que testemunharam a fé até à efusão do sangue, mas também de outros confrades 
que, nas nossas diversas Entidades, viveram exemplarmente o ideal de vida dehoniano e 
deixaram uma memória digna de ser recordada e apresentada às novas gerações. 
 É difícil fazer uma avaliação do resultado concreto de semelhante iniciativa, que 
está a entrar na tradição da Congregação, uma vez que essas celebrações são feitas 
sobretudo a nível local. Muitas Entidades, todavia, sobretudo onde é maior o número de 
jovens, fizeram dessa data uma ocasião para apresentar o rosto dos nossos precursores a 
nível local e de Congregação, favorecendo a consolidação da herança e identidade 
dehonianas e dando a conhecer, de forma prática, o nosso carisma. Independentemente 
de eventuais processos de Beatificação, o importante é estudar e celebrar a figura e 
história desses confrades que, de maneira prática e vital, deram testemunho de uma vida 
de radicais consagração e oblação a Deus ao serviço do seu povo. É esse o constante 
desafio que se põe ao futuro desse Dia. 

 

Conclusão 

 Numa visão genérica desta primeira parte, podemos dizer que, tanto o GG como a 
Congregação no seu conjunto, levaram muito a sério as decisões do último Capítulo 
Geral, procurando realizá-las, cada qual na sua esfera de competência.  

a) Algumas são actos já realizados, que introduziram mudanças na organização da 
Congregação:  
• Revisão das Estruturas da Congregação com a supressão da figura de 

Região dependente de uma Província – Moção 2. 

b)  Noutras, foi preparado o terreno para as decisões que este Capítulo deverá tomar:  
• Aprovação definitiva das NAB – Moção 1; 
• Revisão da Regra de vida – Moção 3; 
• Designação do Ecónomo Geral – Moção 5; 

c) Outras, por fim, desencadearam processos a longo prazo, que devem ser avaliados 
pelo Capítulo, para confirmar a sua validade ou introduzir eventuais alterações: 
• Solidariedade financeira dentro da Congregação – Moção 4; 
• Informatização dos escritos do P. Dehon (projecto Maredsous) – Moção 6; 
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• Introdução do plano trienal na programação económica – Recomendação 7; 
• Dia da Memória Dehoniana – Recomendação 8. 

 A análise que segue procurará pôr em luz, nos diferentes sectores da vida da 
Congregação, de que modo reflexões e orientações – menos precisas do ponto de vista 
formal, mas muito importantes para a qualidade da nossa vida – tiveram impacto  na 
vida real da Congregação. Começamos esta verificação, apresentando a acção do GG, 
que ocupa a segunda parte desta relação. 
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2. O SERVIÇO DO GOVERNO GERAL 

2.1  O Governo Geral do sexénio 20032009 

2.1.1 A composição do Conselho 

 O precedente Conselho Geral tinha 6 Conselheiros. Seguindo a opinião dos 
próprios membros desse Governo, expressa pelo P. Virgíneo Bressanelli, o Capítulo 
decidiu reduzir a cinco o número de Conselheiros deste sexénio. Assim, depois da 
eleição do Superior Geral, na minha pessoa, o Capítulo designou sucessivamente os 5 
Conselheiros: P. Cláudio Weber (BC), P. Zbigniew Bogacz (PO), P. Peter McKenna 
(CAN), P. Claudio Dalla Zuanna (MZ) e P. Andreas Madya Srijanto (IN). Foi mais 
difícil encontrar o Ecónomo Geral. Após alguns dias de reflexão e contactos, a aceitação 
do cargo por parte do P. Aquilino Mielgo Domínguez (HI) foi saudada por todos com 
alegria. 
 Todos os membros deste Governo são novos no cargo, uma vez que nenhum da 
precedente Administração foi reeleito, de acordo com a preferência por eles mesmos 
manifestada. O facto teve as suas vantagens, permitindo-nos começar de novo e de 
forma própria, mas também teve o seu peso, obrigando a enfrentar a responsabilidade de 
orientar a Congregação sem um membro do grupo que já tivesse alguma experiência em 
matéria. Foi-nos de grande utilidade neste contexto, para além das indicações do 
precedente Governo, a assistência do Secretário Geral e seu Vice – os Padres Marek 
Stokłosa e Odilo Leviski – que, com disponibilidade e discrição, nos ajudaram a tomar 
contacto com o mundo romano e com a vida e as tradições do Instituto. 

 

2.1.2 Demissões do P. Peter McKenna 

 Infelizmente, pouco depois do início dos trabalhos do Governo Geral, o P. Peter 
McKenna apresentou as demissões de Conselheiro Geral, por razões de saúde e de 
adaptação pessoal e linguística. Essas demissões, aceites com carta de 04-02-2004, 
foram muito sentidas no trabalho do Conselho, não só pelo precioso contributo pessoal 
do P. McKenna, mas, sobretudo, pelo facto de ser o único Conselheiro de língua inglesa 
e pessoa de contacto com a realidade da Congregação na América do Norte.  
 Logo se contactaram os Superiores Provinciais e outros confrades, sobretudo das 
Entidades de língua inglesa, em ordem à substituição do P. Peter. As consultas não 
tiveram, porém, resultados positivos, sobretudo por as pessoas contactadas não 
aceitarem o cargo. O Conselho ficou na dúvida se iniciar uma nova série de consultas ou 
aceitar a sugestão vinda da maioria dos confrades e Entidades consultadas, de continuar 
a trabalhar com os restantes 4 Conselheiros. A decisão foi reenviada para a reunião dos 
Superiores Maiores de Outubro de 2004, que se pronunciou, quase à unanimidade, em 
favor da solução de continuar com 4 Conselheiros. 
 Repensando nessa opção, julgo ter sido a solução mais adequada à situação, 
mesmo que no Conselho se tenha sentido muito a falta de um confrade originário da 
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realidade anglófona da Congregação, que assume um papel cada vez mais importante 
entre nós, para não falar do contributo de mais uma pessoa, que dá o seu ponto de vista 
sobre vários problemas e questões. Procurou-se compensar a falta de um quinto 
Conselheiro, redistribuindo as tarefas entre os outros membros do Conselho e 
aperfeiçoando o conhecimento da língua inglesa. Devo dizer que, no seu conjunto, os 
membros do Conselho fizeram progressos notáveis neste campo, chegando, se não a 
falar fluentemente, a atingir uma razoável capacidade de compreensão dos confrades de 
língua inglesa. 

 

2.1.3 O Ecónomo Geral 

 Desde o início, decidimos integrar sistematicamente o Ecónomo Geral na 
dinâmica dos trabalhos do Conselho. O P. Aquilino participou habitualmente nas 
reuniões, excepto quando impedido pelas suas funções específicas, dando o próprio 
contributo em todos os assuntos tratados, embora o voto, quando pedido, fosse 
reservado aos Conselheiros. Tal opção veio a revelar-se adivinhada, quando o número 
dos Conselheiros ficou reduzido e nasceu da convicção da importância de uma boa 
sintonia do Ecónomo com o resto do Governo, Para além da utilidade do seu contributo 
no que se refere às linhas económicas de orientação da Congregação, e da sua presença 
no Governo levar a dar atenção à componente económica no tomar as decisões. 
 Ao avaliarmos semelhante método de trabalho, houve total acordo sobre a 
preciosa colaboração do P. Aquilino no trabalho do Governo Geral. A harmonia entre a 
gestão económica e os demais aspectos da administração geral, bem como a 
convergência de programação no seio da Congregação, em grande parte se pode atribuir 
a esse método. As opiniões não são unânimes sobre a presença constante do Ecónomo 
nas reuniões do Conselho, quando feita em detrimento de muitas outras suas ocupações 
específicas. Todos, porém, concordam que ele deva estar presente, ao menos quando se 
analisa a realidade da Congregação e das Entidades e nos momentos de programação. 
 Procurámos assessorar o Ecónomo Geral de uma adequada colaboração, para 
garantir, quer a tranquilidade em caso de uma substituição num sector tão central para a 
Congregação, quer o conhecimento da crescente complexidade técnica e legal da gestão 
económica, quer ainda em atenção ao volume de trabalho que o cargo comporta. O 
Ecónomo Geral tem absoluta necessidade de ser ajudado por alguém que conheça bem a 
realidade económica e que o possa substituir, quando ausente, tanto mais que lhe cabe 
uma função de visita e animação da Congregação, que o leva frequentemente a 
ausentar-se da sede. 
 O Ecónomo Geral terá a ocasião de expor as soluções encontradas, a começar pela 
preciosa colaboração do P. Giuseppe Tenaglia, da Província IS, de 2003 a 2008. Hoje, 
ele conta com a colaboração do Dr. Aldo Ivaldi, pessoa dotada de vasta formação e 
experiência no campo económico e financeiro, para além da colaboração do P. Vagner 
Donizetti Maciel, da Província BC, que assumiu, desde o início deste ano, as funções de 
ecónomo da Casa Geral e colaborador do Ecónomo Geral. 
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2.1.4 A Secretaria Geral 
 Entre as primeiras decisões tomadas pelo Governo eleito, recordamos a 
confirmação do Secretário Geral, P. Marek Stokłosa e do Vice-Secretário Geral, P. 
Odilo Leviski, nas suas funções. 
 O P. Marek Stokłosa esteve durante 9 anos ao serviço da Cúria Geral, 
inicialmente como Vice-Secretário Geral (1997-1999) e, depois, como Secretário Geral 
(de 1999 a 20-10-2006). Esperava-se que continuasse a desempenhar essa tarefa até ao 
fim do mandato do GG e, nesse sentido, pensava-se em preparar um seu substituto na 
pessoa de P. Anísio Schwirkoswski, da Província BM, que tinha vindo substituir o P. 
Odilo Leviski, também ele da Província BM. O convite recebido pelo P. Marek para 
assumir um cargo de docente de Direito Canónico na Universidade de Varsóvia levou a 
antecipar os tempos previstos, e o P. Anísio teve de assumir a função de Secretário 
Geral já a partir de 21-10-2006. 
 Ao P. Marek Stokłosa quero expressar um profundo agradecimento pelo trabalho 
desempenhado de forma competente e fraterna durante esses anos de serviço à 
Congregação, com uma disponibilidade que continua a manter na veste de coordenador 
dos consultores jurídicos do GG.  
 Este sentimento de gratidão estende-se, naturalmente ao P. Anísio Schwirkowski 
pela disponibilidade em aceitar essa tarefa não fácil e pelo estilo competente e fraterno 
com que o desempenha, bem como ao P. Paweł Krok (PO), que o ajuda como Vice-
Secretário Geral, função que acumula com a de Arquivista. 

 

2.1.5 Colaboradores da Casa Geral 

 Além do já mencionado grupo de confrades directamente ligados às funções do 
GG, outros dão um contributo fundamental na função da Cúria Geral e do Colégio 
Internacional ao serviço da Congregação: 

 P. Joseph Claude Siebenaler desempenha as mansões do seu cargo de Procurador 
da Congregação junto da Santa Sé, que acumula com o de Conselheiro 
Eclesiástico da Embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo junto da mesma.  

 P. Evaristo Martínez de Alegría (HI) exerce o cargo da Postulação, que, durante o 
presente sexénio, foi chamada a um grande trabalho, com a conclusão do processo 
de Beatificação do P. Dehon e a preparação da respectiva celebração. As 
complicadas vicissitudes que levaram a adiar sem data definida a Beatificação, de 
que falaremos mais adiante, encontraram-no em primeira linha diante das 
preocupações e da procura de respostas e soluções. A sua relação ao Capítulo será 
para todos ocasião de esclarecimento e actualização nesta e noutras questões. 

 No Centro de Estudos Dehonianos (CSD) trabalham há muitos anos, como já 
disse, os Padres André Perroux (EF) e Rafael Gonçalves da Costa (LU). Desde 
2007, juntou-se a eles o P. Nivaldo Alves de Souza (BM), que se disponibilizou 
para colaborar durante alguns anos. Como terei ocasião de referir mais adiante, 
estão também de certa forma ligados ao CSD alguns estudantes que no futuro 
deveriam dar uma colaboração nas actividades em acto, mas que, no momento 
presente, estão fundamentalmente ocupados com o estudo. 
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 Desde meados do ano passado, colaboram com a Cúria Geral o P. Zdzisław 
Kazimierz Huber, como encarregado do sito da Congregação e do sector 
informático, especialmente orientado, nestes tempos, para a informatização dos 
escritos do P. Dehon. 

 No Colégio Internacional, depois do serviço do P. Czesław Konior (PO), já está 
no seu segundo mandato de Superior o P. Luigi Mostrada (IS), que apresentará ao 
Capítulo a realidade dessa casa e que desempenha um papel de primeiro plano na 
formação especializada dos confrades, dando também um notável contributo ao 
desenvolvimento da comunhão e comunicação no seio da Congregação. 

 Ao serviço do Colégio e da Cúria Geral no seu conjunto encontram-se ainda, para 
além do ecónomo, P. Vagner Donizetti Maciel (BC), os irmãos Abbondio Riva 
(IS) e Vincentius Dalijan (IN), que prestam, com grande disponibilidade, uma 
série de inestimáveis serviços à comunidade. Contamos também com a presença, 
simpática e útil em diversos campos da vida comunitária, do P. Piet Adam (FL-
NE), o mais antigo residente da casa, por idade e permanência em Roma. 

 Uma preciosa e contínua colaboração externa é dada também pelo P. Rinaldo 
Paganelli (IS), da comunidade dehoniana de Cristo Rei (Roma III), que tem 
responsabilidades no sector da comunicação, mantém contactos nesse âmbito e 
exerce também a função de Director da revista Dehoniana. 

 Os confrades ao serviço da Casa Geral (Cúria e Colégio) formam duas 
comunidades: Roma I, constituída por aqueles que, no actual ordenamento jurídico, são 
membros da Cúria, e não das Entidades de origem (8 elementos); e Roma II, que inclui 
todos os outros, como mostra o seguinte quadro: 

 

Roma I Sup. Geral 1 
Conselheiros Gerais 4 
Ecónomo Geral 1 
Secretário 1 
Procurador 1 
Total – Roma I 8 

Roma II Vice-Secretário, Arquivista 1 
Postulador 1 
Informática, Sito Web 1 
Centro de Estudos 3 
Superior do Colégio 1 
Ecónomo 1 
Outros serviços 4 
Estudantes 32 
Total Roma II 44 

 
 À margem desta distinção jurídica, podemos dizer que, directamente ao serviço 
geral da Congregação encontram-se de forma estável, para além dos membros do 
Governo Geral (Superior, Conselheiros e Ecónomo), 3 confrades com encargos oficiais 



─ RELAÇÃO GERAL ─ 
 

 ─  14 ─ 
 

(Secretário, Procurador e Postulador) e outros 2 em serviços de apoio (Vice-Secretário e 
responsável do sector informático). Neste momento, a Cúria conta também com o 
contributo de duas pessoas externas à Congregação: uma secretária (Sra. Maria Ceraoli) 
e um perito económico (Dr. Aldo Ivaldi). 
 O serviço na Casa Geral, por vezes, é árido. Exige uma visão de fé da própria vida 
e um espírito capaz de olhar para o conjunto da Congregação e da Igreja, para 
compreender a importância do serviço feito, dessa maneira, ao Reino de Deus. Por isso, 
quero exprimir a todos os confrades que dedicam um tempo precioso da sua vida a esse 
serviço, o mais sentido agradecimento em nome pessoal e da Congregação. O meu 
agradecimento estende-se também às Entidades que os disponibilizaram para esse 
trabalho. Não convém concentrar demasiados confrades em Roma, mas, sem pessoas 
capazes e dedicadas, não é possível desempenhar bem a função de unidade e 
coordenação, que é pedida ao GG.  
 Tendo presentes tais condicionamentos, introduzimos, para todos os 
colaboradores da Casa Geral, à excepção das tarefas oficiais de Secretário, Procurador e 
Postulador, o princípio das nomeações trienais, sempre renováveis, de maneira a haver, 
em prazos fixos, a possibilidade de rever o empenho assumido, tanto da parte do GG, 
como dos confrades que trabalham na Casa Geral. Entende-se assim promover o 
revezamento de pessoas nos serviços gerais e afastar o temor que alguns têm de ter de 
"envelhecer" em Roma. 
 Por outro lado, cresce a consciência de que se trata de um serviço que exige uma 
preparação específica, nada fácil de encontrar já pronta nas Entidades. Semelhante 
processo exigirá um caminho de consultas e de disponibilidade a longo prazo, para 
encontrar pessoas e dar-lhes a possibilidade de se prepararem no campo técnico e 
linguístico, a fim de se porem adequadamente ao serviço de toda a Congregação. 

 

2.1.6 Organização e dinâmica comunitária 

 Sendo todos novos neste serviço, os membros eleitos do GG tiveram, antes de 
mais, de conhecer-se e aprender a trabalhar juntos, sem perder de vista a urgência que 
algumas situações da Congregação exigem. Acrescente-se ainda a dificuldade 
linguística, uma vez que a língua italiana, tornada veículo de comunicação para todos, 
era ainda muito difícil para alguns. 
 Desde o princípio, porém, foi claro que deveríamos constituir, não só um grupo 
eficiente de trabalho, mas, antes de mais, uma comunidade fraterna de oração, de 
reflexão e de vida. Na nossa auto-avaliação final, não faltaram motivos de insatisfação 
pelos pontos lacunosos neste campo, mas emergiu também a consciência de um esforço 
geral de respeito, atenção e estima recíprocos, que nos permitiram superar dificuldades e 
colocar-nos juntos ao serviço da Congregação. Penso que, para este trabalho de equipa, 
muito contribuiu a participação activa do Ecónomo Geral no trabalho habitual do 
Conselho. 
 A tal fim, sem perder de vista a integração na grande comunidade da Casa Geral, 
os membros da Cúria, durante o período de permanência comum em Roma, 
programaram um ritmo particular de vida, com liturgia própria nalguns dias da semana, 
"lectio divina", tempos específicos de reflexão e convívio. Foram muito importantes os 
encontros de vários dias passados fora de casa, duas vezes por ano e em quem fomos 
bastante fiéis. 
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 No campo da formação para a nossa missão específica, além do trabalho pessoal e 
das grandes possibilidades oferecidas pelo ambiente eclesial de Roma, foi muito útil o 
curso preparado e oferecido pelos nossos confrades da ESIC de Madrid, em que 
participaram todos os membros do GG e alguns colaboradores da Cúria, em Abril de 
2007, sobre temas ligados às nossas funções de liderança, organização e gestão de 
pessoas. Com os confrades da ESIC, os professores que colaboraram nessas iniciativas e 
o Superior e Província de Espanha, nutrimos um grande sentimento de gratidão, não só 
pela qualidade do curso, mas também pelo acolhimento generoso e fraterno que nos 
ofereceram. 
 No início do seu trabalho, o GG aceitara um convite do género da parte da Escola 
de Inglês como Segunda Língua (ESL), da Província US, para passar uma temporada 
em Hales Corners, a fim de aperfeiçoar os conhecimentos de língua inglesa. O anúncio 
da Beatificação do Padre Fundador levou, porém, a cancelar esse projecto, que já tinha 
sido aceite. 
 Fizemos tentativas para uma animação específica do grupo dos colaboradores da 
Cúria, que fazem parte da comunidade de Roma II e que, contrariamente aos estudantes, 
permanecem em Roma por diversos anos e têm um estilo de vida e uma missão muito 
diferentes. Algumas iniciativas foram concretizadas, mas a única a que foram 
verdadeiramente fiéis foi a de uma manhã comum semestral, destinada à informação, 
análise de vida e convívio. Penso que, neste campo, pode-se e deve-se fazer mais. 
 Em todas estas actividades e organizações internas ao grupo da Cúria, por tradição 
recebida e desenvolvida, o Secretário e o seu Vice desempenharam um papel 
fundamental, com eficiência e amizade, que sinceramente agradeço em nome de todos. 

 

2.1.7 Observações e desafios 

 Antes de passar ao serviço específico do GG, entendo fazer algumas observações 
sobre a própria constituição desse serviço à Congregação, que reflectem a avaliação 
feita no âmbito do Conselho Geral e podem constituir um elemento de reflexão para as 
decisões que o Capítulo deve tomar: 

 No último Capítulo, ao introduzir o processo de eleição dos Conselheiros Gerais, 
falou-se muito da conveniência de não ligar a designação dos candidatos às áreas 
geográficas de origem, mas antes, à sua capacidade para o serviço de toda a 
Congregação. Depois, na realidade, o critério geográfico foi o que prevaleceu 
sobre as outras motivações.  

 Segundo a nossa avaliação, o critério geográfico não é um mal em si mesmo e 
acaba sempre por estar presente. É também útil que o GG espelhe a diversidade 
geográfica e cultural da Congregação. Mas também se nos afigura importante que 
não se caia numa lógica de representatividade legal e sectorial, como se cada 
Conselheiro fosse o porta-voz de um Continente ou que deva ser nativo de um 
determinado Continente a acompanhar a sua realidade de origem. 

 Além disso, julgamos importante que se escolham pessoas capazes de 
acompanhar validamente a realidade das Entidades e um ou mais sectores da vida 
do Instituto. Daí que, naturalmente, sejam pessoas que irão fazer falta às 
Entidades de origem. Se não houver, porém, essa generosidade de disponibilizar 
os melhores entre nós, não podemos ter um bom serviço para todos. 
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 A função dos Conselheiros Gerais deve ser bem estudada. A rapidez dos 
modernos meios de comunicação, sobretudo com a introdução da Internet, veio 
agravar a nossa já grande tradição de concentrar a responsabilidade na pessoa do 
Superior Geral. Redescobrir e voltar a dar visibilidade ao papel dos Conselheiros, 
sobretudo no contacto com as Entidades e com as Áreas Geográficas, julgamos 
ser uma tarefa importante para o novo GG. 

 Parece-nos que a figura do Vigário Geral, prevista no projecto de reformulação 
do Directório Geral, possa ser muito positiva para a Congregação, a começar pela 
organização do GG e da sua vida e ritmo de trabalho. Permitirá, além disso, 
aliviar as funções do Superior Geral, sobre quem se concentram directamente 
todas as responsabilidades oficiais e de representação. 

 O número dos Conselheiros tem de ser revisto à luz dos pontos acima 
mencionados. Se for introduzida a figura do Vigário Geral, poder-se-á pensar em 
mais 4 Conselheiros, cada qual encarregado de uma área geográfica (o que não 
significa que deva vir dela), ficando o Vigário mais livre para a coordenação 
geral. 

 Concluindo e olhando para os seis anos passados como Superior Geral, desejo 
exprimir o meu mais profundo agradecimento a quantos colaboraram neste serviço ao 
Instituto, a começar pelos membros do GG. Posso dizer, com toda a verdade, que a 
minha admiração e estima por com cada um de vós cresceu muito nestes anos, e isso é 
um dom inestimável, de que agradeço a Deus e a vós. Sei muito bem que, nem sempre, 
estive à altura das vossas expectativas, e agradeço-vos a compreensão. Apesar das 
nossas imperfeições e dificuldades de percurso, encontrei sempre em cada um de vós 
uma fraterna e leal colaboração, que ficará como grata recordação deste serviço. 

 

2.2  Linhas de orientação do serviço de governo 

2.2.1 Conhecer a Congregação e estabelecer laços de colaboração 

 Assumindo o serviço do governo da Congregação, começámos por procurar 
conhecer a realidade e as implicações do que nos era confiado, tanto no que diz respeito 
à vida do Instituto e de cada Entidade, como na forma de desempenhar o serviço que 
estávamos a começar.  
 O primeiro elemento do processo de informação foi o contacto com os membros 
da Administração precedente, já durante o Capítulo e nos dias a seguir. Não obstante a 
importância destes contactos e a boa vontade de todos, a passagem de 
responsabilidades, nestas condições é sempre limitada, em termos de tempo real e 
psicológico das pessoas envolvidas. Quem está para partir tem já a cabeça noutro sítio e 
talvez não queira influenciar demasiado os que começam, e quem deve assumir as 
responsabilidades não sabe ainda onde pôr os pés. Em todo o caso, este primeiro 
contacto foi importante para se obter uma profícua e mais calma informação através da 
leitura das relações sobre as Entidades e a Congregação no seu conjunto.  
 Um conhecimento, porém, mais real da vida da Congregação foi possível depois, 
com as visitas dos Conselheiros às Entidades da sua responsabilidade, apenas foi 
possível. Estas permitiram, não só o conhecimento da Congregação, mas também o 
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estabelecimento de contactos pessoais, que são fundamentais para um trabalho de 
colaboração. 
 O segundo elemento deste impulso inicial foi a leitura atenta dos Actos do 
Capítulo Geral, com especial atenção, não só às moções e recomendações que exigiam 
acções específicas, mas também às sínteses finais, que continham indicações preciosas 
para a vida da Congregação e para a nossa missão como GG. Tendo 4 dos 6 membros 
eleitos do novo Governo feito parte da Comissão Preparatória do Capítulo, tinham 
consciência de que esses documentos não eram apenas o resultado da reflexão capitular, 
mas representavam as análises e sugestões de toda a Congregação, durante a fase de 
preparação. Per essa razão, voltámos a lê-los com renovada atenção, durante os 
primeiros meses de trabalho, dedicados a estabelecer e reforçar as relações dentro do 
grupo e delinear um programa de actuação. 

 

2.2.2 A Carta Programática 

 Esta leitura e reflexão ocuparam os primeiros meses de trabalho do GG, 
concluindo-se na redacção da Carta Programática para o sexénio, e que foi enviada à 
Congregação por ocasião da festa da Imaculada Conceição, a 8 de Dezembro de 2003.  
 Nascida sobretudo do impulso do XXI Capítulo Geral, a Carta Programática 
começa por fixar como objectivo de toda a programação a renovação ou refundação da 
Congregação, a partir dos três pilares da nossa vida consagrada: espiritualidade, 
comunidade e missão. Esta tríade de valores fundamentais e complementares pode-se 
dizer que esteve muito presente no nosso modo de planificar o serviço de governo da 
Congregação, bem como na sua execução. 
 A Carta procurava, além disso, indicar caminhos concretos para realizar o 
objectivo da renovação, a partir das três dimensões fundamentais da vida consagrada 
(Capítulo 1), tanto nos sectores fundamentais da vida (Capítulo 2), como na organização 
geral da Congregação (Capítulo 3). Por isso, procurou-se evitar a indicação de metas 
demasiado genéricas, elencando de preferência acções concretas mirantes a alcançar os 
objectivos prefixados.  
 Semelhante metodologia permitiu-nos, entre outras coisas, avaliar, em sucessivos 
momentos, o nível de adequação entre o programa contido na Carta e a sua 
concretização na vida da Congregação, durante o sexénio. É esta avaliação que 
partilhamos convosco, como ponto de partida da análise que o Capítulo é chamado a 
fazer sobre a vida da Congregação. 

  

2.2.3 Procura de animação colegial e envolvente 

 Temos consciência de que a comunhão e a missão da Congregação exigem, mais 
do que no passado, uma coordenação geral que ultrapasse o âmbito de cada Entidade. 
Por outro lado, conhecemos bem os inconvenientes de uma centralização massificadora 
e incapaz de ter em conta a diversidade de recursos e necessidades. Daí que, 
desenvolvendo uma linha que vem da nossa tradição, procurámos imprimir no nosso 
serviço um estilo de participação e colegialidade, sem excluir a necessária capacidade 
de orientação e decisão. 
 Este estilo prevaleceu, antes de mais, no seio do próprio GG. Através da partilha 
da informação, da distribuição das tarefas e responsabilidades e do trabalho em comum, 
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procurou-se, sem eliminar a diversidade das opiniões, alcançar uma convergência de 
vistas, em ordem a uma actuação unitária. Penso que, no respeito e utilização positiva 
da diversidade de cada um de nós, conseguimos em larga medida encontrar um bom 
campo de entendimento e um comum modo de agir ao serviço da Congregação. 
 Um elemento fundamental da colegialidade no governo da Congregação é o 
encontro dos Superiores das Entidades que se realizou cada dois anos: Outubro de 
2004; Maio de 2006, depois da Conferência Geral; Outubro de 2007. Atribuímos a essa 
assembleia dos responsáveis das Entidades um papel de primeiro grau no serviço de 
comunhão e governo, vendo nela um válido órgão de consulta, avaliação e orientação da 
Congregação. A esse nível, foram debatidos e melhorados documentos importantes, 
como a Carta Programática e as Normas para a Administração dos Bens (NAB); foram 
analisados projectos, como as novas presenças em Angola e no Vietname, e preparadas 
orientações, como a questão do fenómeno dos abusos sobre menores, a participação das 
Entidades no financiamento da Congregação e a preparação do Capítulo Geral, entre 
muitas outras. Sem sequer ser mencionada nos documentos fundamentais da 
Congregação, esta assembleia tornou-se uma espécie de "Senado" ou Conselho alargado 
para a vida da Congregação. 
 Em consideração da importância destas reuniões, decidimos convidar a participar 
nelas, não só os Superiores das Províncias, Regiões e Distritos em sentido estrito, mas 
também representantes das Entidades mais pequenas, como os Distritos dependentes das 
Províncias ou as novas presenças missionárias. Têm elas uma necessidade especial de 
ver e ser vistas e de sentir-se parte da grande família, que é a Congregação. 
 Além disso, estas reuniões representam uma ocasião fundamental de encontro, 
partilha e programação entre as diversas Entidades, promovendo a colaboração e a 
execução de programas interprovinciais. Por isso, na programação, uma boa parte do 
tempo é reservado à reunião dos Superiores por área geográfica, de maneira a facilitar o 
entendimento e a colaboração a esse nível. 
 Um encontro significativo, neste intento de melhorar as relações entre toda a 
Congregação, foi o primeiro encontro dos Secretários das Entidades, que teve lugar na 
Cúria Geral em Setembro de 2007. Dos Secretários, de facto, muitas vezes depende o 
bom funcionamento das comunicações e da organização. Daí que os participantes 
tenham insistido sobre a oportunidade dessa reunião e a utilidade que se repita a prazos 
regulares. 
 Uma outra forma de favorecer a partilha da responsabilidade e promover a 
eficiência do governo é pedir a participação de confrades competentes nos diversos 
sectores da vida da Congregação, como já é o caso institucionalizado da Comissão 
Económica ou da Comissão Preparatória do Capítulo Geral e da Conferência Geral.  
 Como grupos estáveis, foram criados, neste sexénio, o Comité Teológico, para 
promover o estudo da nossa espiritualidade, e o grupo de Consultores Jurídicos. Outros 
grupos foram formados para preparar encontros a nível geral, para acompanhar a 
actividade de sectores determinados ou estudar temas a pedido do GG, concretamente 
no campo da educação, da comunicação e da formação. Sobretudo neste último caso, 
vê-se a utilidade dos encontros realizados e a necessidade de dar a um grupo deste 
género maior consistência e continuidade. 
 No futuro, penso que seria muito útil aumentar o contributo destes grupos de 
reflexão, partilha de experiências e sugestões como elementos válidos para um maior 
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dinamismo no governo da Congregação, articulando bem a sua dimensão continental e 
geral. 

 

2.2.4 Animação das áreas geográficas 

 A animação da vida da Congregação a nível das áreas geográficas exigiu muita 
atenção do GG, como possibilidade de fortalecer a corresponsabilidade e colegialidade. 
É uma outra realidade de gestão que, embora não mencionada na Regra de Vida, está a 
ter um papel cada vez mais importante na Congregação.  
 Neste momento, já são muitas as iniciativas a esse nível, a começar pelo campo 
da formação. Todas as áreas geográficas têm um esquema de preparação comum para a 
Profissão Perpétua e, nalgumas delas, existem formas interprovinciais de colaboração na 
formação inicial e permanente. Semelhantes partilha e colaboração verificam-se 
também noutros sectores, como na pastoral juvenil e vocacional e na programação e 
acompanhamento de novos projectos. Veja-se, por exemplo, a coordenação do projecto 
Vietname de iniciativa, sobretudo, da Província IN e do Distrito PHI, e os novos 
projectos de presença dehoniana na América Latina, que as Entidades dessa área 
geográfica estão a estudar. 
 Fica, porém, ainda muito por fazer neste campo. Neste caminho, nota-se que a 
vontade e facilidade de colaboração e de adesão a iniciativas comuns é maior nas 
Entidades de mais recente fundação do que nas áreas de tradição mais antiga, 
especialmente na Europa. É verdade que a diversidade linguística tem um peso 
importante, mas creio que o apego de cada um às próprias estruturas e as sensibilidade 
nacionais e regionais, se não mesmo um certo preconceito, criam impedimentos mais 
fortes a uma maior colaboração, de que todos porém beneficiariam. 
 Para dar nova vida e função às áreas geográficas no seio da Congregação, 
julgamos importante que as mesmas possam dispor de uma coordenação mais estável 
que sirva de ponto de referência e assegure a continuidade das iniciativas. Além disso, 
há que desenvolver formas mais eficazes de coordenação entre o GG e o das áreas 
geográficas, onde a figura do Conselheiro responsável pode ter um papel importante. 
Em todo o caso, estamos convencidos de que, se queremos fazer progredir a comunhão 
e a animação da Congregação, sem cair no centralismo, uma tal estrutura intermédia 
deve ter um papel mais importante no futuro. 

 

2.2.5 Animação e visitas às Entidades 

 O acompanhamento das Entidades constitui a actividade mais forte do GG, tanto 
no que diz respeito aos trabalhos do Conselho, como nas visitas dos Conselheiros e do 
Superior Geral. De facto, todos os programas a nível das áreas geográficas ou de toda a 
Congregação estarão destinados à falência, se não atingirem as Entidades com os seus 
Governos, as comunidades e os confrades que as constituem. 
 A relação entre o GG e as Entidades exige, da parte de todos os intervenientes, 
equilíbrio, fraternidade e amor pela Congregação e pelo Reino de Deus. A autonomia 
das Entidades, prevista no direito universal, é reforçada pela tradição do nosso Instituto. 
È uma boa tradição que favorece a identidade dehoniana local, a sua inserção na Igreja 
local e a criatividade em toda a Congregação. Por outro lado, pode-se correr o risco, por 
nada hipotético, de uma visão autárquica e fechada, que se tornaria deveras perniciosa 
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para a Congregação, especialmente nos tempos que vivemos. Devo dizer, porém, que a 
experiência real desta relação com as Entidades foi, no seu conjunto, muito positiva. O 
aprofundamento do mútuo conhecimento, a transparência das relações e a promoção da 
partilha levaram, no nosso ponto de vista, ao crescimento da corresponsabilidade e do 
sentido de união entre nós, ganhando todos com isso. 
 A vida das Entidades foi objecto de informação regular no Conselho Geral, a 
partir das actas enviadas à Cúria e dos contactos havidos, de modo especial nas visitas e 
na nomeação dos Governos. Fizeram-se também e por diversas vezes, durante o 
sexénio, análises mais sistemáticas a nível continental e geral, servindo para rever a 
situação local e o tipo de actuação pedido ao GG, sobretudo no que se refere aos 
Distritos dependentes do GG e às Entidades em situação de maior dificuldade.  
 A difusão dos modernos meios de comunicação teve um efeito positivo no 
conhecimento recíproco e na comunhão congregacional, bem como na rapidez dos 
contactos. O seu uso requer, porém, bom senso da parte de quem se encontra em lugares 
de responsabilidade, para não ultrapassar os níveis normais das análises dos problemas e 
a busca de soluções. É muito frequente, de facto, que os confrades de todo o mundo, 
graças precisamente à utilização de texto, áudio e vídeo on-line, apresentem 
directamente os próprios pontos de vista e os problemas aos membros do Conselho o ao 
Superior Geral. Por si, é um facto positivo e útil apresentar directamente ao vértice os 
problemas da base, mas, por outro lado, corre-se o risco de esvaziar as possibilidades de 
encontrar, no devido nível, a solução dos problemas, segundo os princípios da 
complementaridade e subsidiariedade. 
 As relações com cada Entidade passam sobretudo pelos Conselheiros 
responsáveis, que foram escolhidos após consulta às Entidades interessadas. A falta do 
P. Peter McKenna no Conselho exigiu um reajuste dessas tarefas entre os Conselheiros 
e um esforço suplementar tanto dos Conselheiros como das Entidades contactadas. A 
escolha do Conselheiro de contacto com as Províncias deve ter em conta factores de 
ordem cultural e linguístico, mas também e de forma cada vez mais relevante, as 
possibilidades de viajar nos diversos países. As dificuldades para obter autorizações de 
estadia na Itália e vistos de entrada noutros países criaram-nos dificuldades não 
pequenas. Convém ter presente que há, em Roma, muitas Cúrias Gerais parcialmente 
paralisadas pelos condicionamentos de viagem, impostos pelos sistemas de controlo e 
pelas limitações de trânsito em aumento no mundo inteiro. 
 O tipo de relação que se estabelece depende muito do próprio Conselheiro, mas 
também das Entidades e seus responsáveis1. Muitas Entidades pedem com frequência a 
presença do seu referente no GG, já outras pedem-no muito raramente. Isso depende do 
estado e experiência da Entidade, bem como do costume que se formou. Da nossa parte, 
houve a preocupação de respeitar a justa autonomia dos responsáveis locais, embora 
mantendo-se disponíveis para lhes dar toda a assistência e apoio. Em todo o caso, penso 
ser necessária, como dizia antes, uma reflexão sobre o papel dos Conselheiros, tanto no 
seio do Conselho, como na sua relação com as Entidades. 
 Importantes na relação com as Entidade são as visitas do Superior Geral e de 
outros membros do GG. São mais frequentes as do Conselheiro responsável de cada 
Entidade, que, quando lhe foi pedido, procurou estar presente nos momentos 

                                     
1  Sobre o papel dos Conselheiros Gerais, ver também acima, p. 14. 
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significativos da vida das áreas da Congregação a ele confiadas, para conhecer em 
profundidade a dinâmica e os desafios a enfrentar. 
 O Ecónomo Geral teve ocasião de visitar todas as Entidades, mesmo se não 
necessariamente todas as obras dependentes das mesmas, uma vez que se dedicou 
sobretudo aos aspectos económicos e formativos. Creio, porém, que essas visitas foram 
de grande importância, tanto para o GG, como para os confrades visitados, e também 
acho que devam continuar e intensificar-se. 
 Nas minhas visitas como Superior Geral, tive a possibilidade de conhecer todas as 
Entidades e a quase totalidade das comunidades. Ficaram fora as novas presenças da 
Papua e do Vietname. Foi prevista uma visita, no ano passado a esses confrades, que, 
por diversas razões, não foi possível realizar.  
 Este contacto com os confrades, não apenas protocolar, mas que também oferece 
ocasião para um diálogo pessoal e comunitário, foi um grande privilégio e um dom para 
mim e para o meu serviço, graças ao conhecimento directo que tive da riqueza e dos 
desafios concretos da Congregação em todo o mundo. Por outro lado, porém, essas 
visitas absorveram-me quase a metade do tempo, o que significa que muitos outros 
aspectos do serviço à Congregação ficaram sub-dimensionados. Penso, portanto, que 
também neste contexto, é necessário reflectir sobre a função e o estilo das visitas do 
Superior Geral, articulando-as melhor com as dos Conselheiros e as de outros membros 
do GG.  
 No final das visitas oficiais às Entidades foi sempre redigida uma carta, em 
colaboração com o Conselheiro responsável, sobre a situação da vida e missão e com 
uma avaliação e abertura de perspectivas. Normalmente, o conteúdo dessa carta foi 
objecto de discussão com o Conselho da Entidade, na conclusão da visita, de forma a 
constituir um elemento de avaliação e de projecto para o futuro. Alguns Governos 
tomaram muito a sério esse momento de discernimento, integrando-o depois no 
processo de reflexão e avaliação da Entidade.  
 Afigura-se-me importante, todavia, a preparação das visitas, de modo a se 
tornarem um momento de escuta atenta das Entidades (o que requer preparação local) e 
igualmente uma ocasião de abertura de horizontes para a comunhão com toda a 
Congregação, exigindo uma adequada preparação por parte dos membros do GG. Seria 
também muito importante ver o resultado das orientações e reflexões na vida da 
Entidade. Infelizmente, não temos o costume de verificar, quer a nível local, quer geral, 
a efectiva utilidade dos nossos programas, decisões e propósitos, tanto para nos 
habituarmos a prepará-los de forma mais operativa, como para ver de que modo as 
comunidades os acolheram. 
 Um momento fundamental da relação com as Entidades é a nomeação dos 
Governos locais, tanto pelo contexto formal e institucional que pressupõe, como pelo 
discernimento que exige de todas as partes implicadas. Para nós, com efeito, esses 
foram sempre momentos privilegiados de informação e reflexão sobre a situação das 
Entidades, aproveitando frequentemente para enviar também uma carta de estímulo aos 
responsáveis nomeados, tendo presente a situação local e os desafios a enfrentar. 

 

2.2.6 Cartas e comunicações 

 Comunicar com toda a Congregação pareceu-nos sempre um aspecto importante 
do nosso serviço pastoral, quer para receber o eco dos aspectos significativos da vida 
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que se desenvolve entre nós, quer para partilhar ou propor a reflexão sobre os temas 
importantes da nossa espiritualidade e missão, ou simplesmente para dar a conhecer 
acontecimentos, orientações ou preocupações. Além das visitas e contactos directos, de 
que já se falou, procurámos pôr ao serviço da comunhão e da partilha no seio da 
Congregação os vários meios de comunicação de que podemos dispor. 
 As cartas circulares endereçadas a toda a Congregação ou às Entidades 
individualmente são um meio importante para promover a reflexão sobre temas 
fundamentais da nossa vida e espiritualidade ou sobre acontecimentos especiais com 
que nos confrontamos. Fiéis a quanto havíamos dito na Carta Programática, cada ano 
endereçámos a toda a Congregação três mensagens: 

• No Natal, com um resumo dos acontecimentos do ano; 
• A 14 de Março, "dies natalis" do P. Dehon e Dia de oração pelas vocações 

dehonianas, endereçada também à Família Dehoniana; 
• Na Festa do Coração de Jesus, com uma reflexão mais aprofundada sobre 

um tema importante da nossa espiritualidade: Beatificação do P. Dehon 
(2004); Eucaristia: dom do Coração de Cristo (2005); um coração para a 
missão (2006); o dom de um coração fraterno (2007); Eis, eu venho para 
fazer, ó Deus, a tua vontade (serviço da autoridade – 2008). 

 Diversas outras ocasiões foram motivo para mensagens gerais de comunicação, 
reflexão o solidariedade. Entre muitas outras: 

• Carta programática para o sexénio – 2003; 
• Nomeação dos dois primeiros Cardeais SCJ – 2003;  
• Início da missão em Angola – 2003; 
• Instituição do Dia da Memória Dehoniana – 2004; 
• Notícia da Beatificação do P. Dehon – 2004; 
• Projecto da missão no Vietname – 2005 (às Entidades envolvidas); 
• Morte de João Paulo II – 2005; 
• Adiamento da Beatificação do P. Dehon – 2006 
• Terremoto na Indonésia – 2006; 
• Convocação do XXII Capítulo Geral – 2007; 
• Publicação das NAB – 2008; 
• Problemática do abuso sobre menores – 2008. 

 De todos estes acontecimentos e tomadas de posição deu voz o sito da 
Congregação (www.dehon.it), que, além da sua função de difundir o conhecimento da 
Congregação em todo o mundo, desempenha também um papel crescente na 
comunicação e comunhão entre os Dehonianos, onde quer que se encontrem, pondo à 
sua disposição notícias, documentos, reflexões e possibilidades de participação on-line. 
Procurámos tornar mais dinâmico e atractivo o nosso rosto na Internet, com a 
competente colaboração de diversos confrades, entre os quais, os Padres Zeferino 
Policarpo (LU), Gonzalo Arnáiz (HI), Andreas Madya Srijanto, Rinaldo Paganelli (IS) e 
Zdzisław Huber (PO), entre outros. A eles, um sentido obrigado pelo esforço de 
dominar e pôr ao serviço da comunhão e missão da Congregação as novas tecnologias. 
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2.2.7  Participação nos organismos da Igreja e da Vida Consagrada  
 Viver em Roma comporta, certamente condicionamentos pouco simpáticos, mas 
tem também muitas vantagens; entre elas, a de poder participar em muitos 
acontecimentos e dinâmicas da Igreja Universal e do conjunto da vida Consagrada. Para 
além das relações oficiais com a Santa Sé, cuidadas pelo Procurador Geral, P. Claudio 
Siebenaler, e com os diversos ateneus romanos que oferecem a possibilidade de 
especializações em todos os ramos da teologia e das ciências humanas, são de particular 
interesse para nós os organismos de coordenação no seio das Conferências dos 
Institutos Religiosos. 
 De facto, existem possibilidades de encontros específicos para os religiosos e 
religiosas das Cúrias Gerais, a nível de Superiores, Ecónomos, Conselheiros e 
Secretários, nos quais participaram alguns de nós, bem como de sectores específicos 
como Justiça & Paz e Integridade da Criação, saúde, assessorado jurídico e outros. 
 Particular importância assume a participação na USG (União dos Superiores 
Gerais), que tem a sua expressão mais significativa na assembleia semestral de 3 dias, 
sempre com a apresentação de um tema ligado à Vida Consagrada e à discussão de 
assuntos práticos. Nela tomam parte os Superiores Gerais dos Institutos Religiosos de 
direito pontifício, que normalmente podem levar consigo um Conselheiro. 
 A Congregação está bem inserida nesse organismo, não só pela presença fiel nos 
encontros, como pelo facto de o Superior Geral fazer parte do Conselho Executivo e 
presidir a Comissão Teológica da USG. 
 Além disso, somos membros do SEDOS (Serviço de Documentação e Estudos 
sócio-missionários), criado também no âmbito da USG, e da agência de notícias de 
carácter missionário, a MISNA, de cuja direcção faz parte o P. Rinaldo Paganelli, em 
representação do GG. 

2.2.8 Desafios 

 Chegados ao termo destes seis anos de serviço à Congregação, a análise destas 
orientações gerais desperta em nós sentimentos ambivalentes de insatisfação, mas 
também de alegria e de agradecimento a Deus e aos irmãos. Pusemos em luz algumas 
das questões relevantes neste campo do estilo de governo que podem ajudar-nos a 
encontrar caminhos cada vez mais adequados à tradição da Congregação e aos tempos 
que vivemos: 

 O aperfeiçoamento de um estilo de corresponsabilidade no governo da 
Congregação, que evite o centralismo e a desagregação das Entidades, afirmando 
o papel de comunhão e direcção fraterna do GG. 

 Reforço da coordenação e colaboração nas áreas geográficas e da sua articulação 
com o GG.  

 Revisão do modelo das visitas dos membros do GG, ligado à reflexão sobre o 
papel dos Conselheiros Gerais na relação com as Entidades. 

 Verificação (follow up) das orientações e medidas que foram reflectidas em 
conjunto no termo das visitas e noutras mensagens, não como medida de controlo, 
mas como confronto fraterno e ajuda pastoral para o crescimento comum. 

 Ao encerrar este ponto, queremos exprimir a todos vós e aos confrades das vossas 
Entidades o mais profundo reconhecimento pelo acolhimento que nos reservastes e que 



─ RELAÇÃO GERAL ─ 
 

 ─  24 ─ 
 

nos fez sentir-nos em casa em toda a parte na Congregação, não obstante as dificuldades 
de língua e cultura, que muitas vezes fazem parte das visitas. Pessoalmente, é com 
grande emoção que conservo na memória o encontro com tantos confrades, que me 
deram o privilégio de partilhar comigo a sua fé, entusiasmo, sofrimento e quedas, a sua 
tristeza e esperança. São tantas histórias densas de vida, que sempre alimentaram a 
minha confiança na acção do Espírito na Congregação e renovado a energia de estar ao 
seu serviço.  



─ RELAÇÃO GERAL ─ 
 

 ─  25 ─ 
 

3. A VIDA DA CONGREGAÇÃO:  

ANÁLISE POR SECTORES 

 Seguindo a Carta Programática, procuraremos, a seguir, passar em revista, os 
diversos sectores da vida da Congregação, avaliando, ao mesmo tempo, a situação da 
Congregação e, por quanto possível, as evoluções que se deram no sexénio. 

3.1  Espiritualidade 

 Responsável: P. Andreas Madya Srijanto 
 A espiritualidade é o sector fundamental da nossa existência como consagrados e 
como Congregação, não só na sua dimensão pessoal e comunitária de identificação com 
Cristo e a sua missão, mas também no aprofundamento do nosso carisma específico na 
Igreja. Podemos dizer que este foi um sector a que se deu muita atenção e que encontrou 
bom acolhimento entre os confrades, tanto na Carta Programática, como na sua efectiva 
aplicação. 

3.1.1 Um caminho pessoal e comunitário 

  A renovação pessoal e comunitária, a partir de Cristo, foi uma insistência 
constante nas nossas intervenções pessoais ou escritas, sobretudo nas cartas por ocasião 
da festa do Coração de Jesus. Também na maioria das Entidades e, de modo especial, na 
actuação dos respectivos Governos, esse tema teve lugar de relevo, tanto na exortação, 
como na programação de retiros e reflexões, e mesmo na promoção da "lectio divina", 
que, pelo que nos foi dado observar, está a afirmar-se entre nós. 
 Não é fácil medir o alcance e o efeito das iniciativas realizadas no campo da 
espiritualidade, que só muito parcialmente se podem identificar com as iniciativas 
realizadas. Parece-nos, todavia, existir um crescente interesse nos confrades e nas 
comunidades em cultivar seriamente uma vida fundada em Cristo. Mas também é 
verdade que ainda há um longo caminho a percorrer neste campo. 
 Como sempre repetimos, a verificação fundamental da autenticidade da vida 
espiritual é a vida fraterna. Dedicámo-lhe duas cartas de reflexão: em 2007: O dom de 
um coração fraterno, e em 2008: Eis, Eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, sobre 
serviço da autoridade. A nível das Entidades, nota-se também uma grande insistência 
neste campo, até por nos apercebermos de que há passos importantes a dar para 
melhorar a qualidade da nossa vida comunitária e a nossa capacidade de trabalhar 
juntos, tanto no contexto local, como no âmbito internacional e intercultural. A nível 
concreto, nota-se em toda a Congregação um esforço para constituir comunidades de, 
pelo menos, três pessoas, de forma a evitar a assunção de ministérios estáveis que não 
permitam a vida comunitária e para favorecer a coordenação e o trabalho de grupo na 
missão. 
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 Por outro lado, não faltam sinais claros de um crescente individualismo nas nossas 
comunidades, favorecido também pelo consumismo, pelo uso desmedido dos modernos 
meios de comunicação e lazer, pela incapacidade de uma relação fraterna e 
humanamente madura na convivência quotidiana e na colaboração na missão. Muitas 
vezes, tais faltas revelam a ausência de uma profunda motivação espiritual que 
ultrapasse o formalismo dos actos comuns para se transformar num revestir-se dos 
"sentimentos de Cristo" com o Pai e com o próximo. Este continua a ser, portanto, um 
das grandes desafios, se não o maior, para o nosso futuro. 

 

3.1.2 A partir do nosso carisma 

 A Carta Programática indica algumas iniciativas concretas que nos levam a rever 
e actualizar a nossa herança carismática e espiritual: concretamente, além do Centro de 
Estudos Dehonianos (CSD), a constituição de um comité teológico para a promoção do 
estudo da nossa espiritualidade, a organização de seminários e encontros de estudo 
sobre estes temas e a celebração da memória dos nossos mártires e outras testemunhas 
dehonianas2. 
 Para além de procurar potenciar as actividades do CSD, de que se falará a seguir, 
procurámos levar por diante estas iniciativas, sabendo que muitas precisam de tempo 
para se sentir o seu impacto na vida da Congregação. 
 O Comité Teológico, criado com decreto de 25-05-2004 (cf. P2004-167), já sofreu 
algumas substituições na sua composição, sendo agora constituído pelos seguintes 
confrades: Gonzalo Arnáiz Álvarez (HI), André Perroux (EF), Joseph Famerée (EF), 
Stefan Tertünte (GE), Marcial Maçaneiro (BC) e Eugeniusz Ziemann (PO).  
 Foi concebido não como uma comissão teológica consultiva do GG, mas como 
um comité encarregado de promover e organizar a reflexão teológica sobre a nossa 
espiritualidade, antes de mais, no seio da Congregação e através do contributo dos 
muitos confrades especializados em tantos ramos da teologia e da história, e também em 
contacto com outros institutos que partilham connosco a espiritualidade do Coração de 
Jesus. No projecto por ele mesmo formulado, o comité deveria orientar-se para oferecer 
à Congregação e aos leigos dehonianos, instrumentos de formação e reflexão sobre os 
temas fundamentais da nossa espiritualidade.  
 Depois de algumas incertezas iniciais, o grupo iniciou o seu caminho e teve como 
sua principal realização a planificação e condução do seminário sobre a "Theologia 
Cordis", que se realizou em Alfragide, Portugal, no mês de Março de 2008. 
 Consideramos muito positiva e necessária a presença deste comité, conscientes de 
que se deve aprender da experiência feita, introduzindo as necessárias mudanças e 
esclarecimentos, em coordenação com o CSD, e também pedindo o esforço de uma 
maior disponibilidade dos membros do comité para esse trabalho. 
 Além do seminário sobre a "Theologia Cordis" de 2008, a investigação e 
formação sobre a nossa espiritualidade foi activa noutros encontros, organizados a 
nível geral ou das Entidades, com realce para o seminário de Paris, em 2007, sobre o P. 
Dehon e a questão do anti-semitismo; os encontros de párocos dehonianos em Buenos 
Aires (Argentina- 2007) e Manila (Filipinas - 2008) e os congressos sobre o P. Dehon e 

                                     
2  Sobre a realização deste ponto, cf. acima, p. 7. 
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a dimensão social, organizados pela ESIC de Madrid. São, portanto, muitas as 
iniciativas tomadas pelas Entidades neste sector, dirigidas tanto aos confrades como a 
um público externo. 
 De grande importância são os trabalhos de publicação, levados a cabo pelos 
Padres André Perroux e Yves Ledure, bem como as teses de doutoramento dos Padres 
Marcello Neri (IS), Stefan Tertünte (GE) e João Carlos de Almeida (BC) sobre aspectos 
da personalidade e obra do P. Dehon. A estes juntem-se muitos outros trabalhos 
académicos de licenciatura ou mestrado, apresentados por estudantes dehonianos nos 
ateneus romanos ou noutras partes do mundo. Por ocasião da prevista Beatificação do P. 
Dehon, foi pedido aos estudiosos da Congregação para colaborarem nessa investigação 
e difusão do conhecimento do Fundador com escritos sobre o mesmo. Foram-nos 
enviados 43, que se encontram à disposição on-line, no portal da Congregação. São 
também numerosas as traduções dos escritos do P. Dehon ou sobre ele, feitas nas 
Províncias, e algumas publicadas. Isso mostra o interesse que os temas da nossa 
espiritualidade suscitam, entre os Dehonianos e não só, interesse que exige um trabalho 
de coordenação e difusão mais articulado. 

3.1.3 O Centro de Estudos Dehonianos 

 À frente desta actividade de investigação e difusão da herança do P. Dehon, 
encontra-se o Centro de Estudos Dehonianos, sobre o qual, o seu presidente dará ao 
Capítulo uma relação mais pormenorizada. Por isso, limito-me apenas a algumas 
observações genéricas. Neste sexénio, o Centro concentrou as reduzidas energias de que 
dispõe na tarefa de pôr à disposição da Congregação os escritos do P. Dehon em versão 
informática. Embora ainda haja um enorme trabalho a fazer, já podemos dispor da quase 
totalidade desse tesouro, o que representa um passo fundamental no conhecimento das 
nossas raízes, como vimos acima3. 
 O grande problema do CSD foi, ao longo de toda a sua história, o pessoal. Como 
vimos, nele trabalham actualmente, a tempo cheio, 3 pessoas. Destas, devem regressar à 
sua Província o P. A. Perroux, nos próximos meses, e o P. Nivaldo, no próximo ano, 
conservando-se estável na sede o P. Rafael Gonçalves da Costa.  
 Desde o começo do seu mandato, o GG procurou encontrar para o CSD, além dos 
necessários meios materiais, novas energias humanas a longo prazo. Para o efeito, além 
de promover a vinda do P. Nivaldo, propôs à Congregação um programa que oferecia, a 
cargo da Cúria, uma formação a jovens Dehonianos, que, após os estudos, pudessem 
dar, durante alguns anos, uma colaboração especializada no CSD. Dos quatro confrades 
que aceitaram, a perspectiva é que fique em Roma como colaborador apenas o P. 
Gabriel Pisarek (PO), que já está dando uma boa ajuda nas publicações, enquanto 
conclui o seu doutoramento. Os outros abandonaram o projecto, por falta de perfil, por 
necessidade das Províncias ou indisponibilidade pessoal. 
 A informatização dos escritos do P. Dehon, ainda que em fase provisória e com a 
necessidade de continuar a dedicar-lhe anos de trabalho, permite, apesar de tudo, poder 
pensar numa restruturação do CSD, quer nos seus objectivos, quer nos meios humanos 
e na organização. O trabalho documental, poderá gradualmente ceder o passo a uma 
investigação e reflexão orientadas para a formação, onde poderão colaborar confrades 
de diferentes partes da Congregação. Isso não dispensa, porém, uma presença 

                                     
3  Cf. moção sobre o projecto Maredsous, p. 6. 
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permanente e fixa na sede, de confrades especificamente dedicados ao trabalho de 
investigação, orientação e organização. 
 Outros pólos de reflexão e estudo deveriam ser desenvolvidos na Congregação, 
com a finalidade de reflectir, de modo culturalmente incarnado, a nossa espiritualidade 
em diferentes contextos. Assim, a ideia de dar continuidade aos seminários teológicos 
do tipo realizado em Alfragide, poderia ser completada com outras iniciativas, a partir 
de centros já existentes: A ESIC (Espanha) tem intenção de continuar a organizar 
congressos no campo social; Hales Corners (USA) lançou uma ideia interessante, ligada 
não só ao estudo da língua inglesa, mas também de preparação para a missão. Poder-se-
ia pensar em áreas distintas para os outros Continentes (América Latina, África e Ásia) 
nomeadamente à volta das casas de formação, de modo a motivar a reflexão a nível 
interno da Congregação e articulá-la com a vida da Igreja e da cultura. 

 

3.1.4 A Beatificação do P. Dehon 

 Queria concluir este ponto com uma observação obrigatória sobre a questão da 
Beatificação de P. Dehon, mesmo se o Padre Postulador a ela se referirá mais 
pormenorizadamente na sua relação. 
 Desde o início do mandato deste GG, considerava-se iminente a conclusão do 
processo de Beatificação do P. Dehon e preparámo-nos para o acontecimento, de modo 
que, ao ser lido o decreto sobre o milagre, que marca a conclusão positiva do processo 
de Beatificação (19-04-2004), não foi difícil pôr em marcha a organização já 
planificada, a começar com a nomeação de uma específica Comissão Preparatória, 
presidida pelo Conselheiro Geral P. Zbigniew Bogacz (cf. carta P094/2004). 
 É sabido como a morte do Papa João Paulo II tornou impossível a cerimónia de 
Beatificação, prevista para 24-04-2004, e como, a seguir, se desencadeou a polémica 
sobre os escritos do P. Dehon acerca dos judeus, polémica que levou ao adiamento da 
mesma Beatificação. 
 O GG e o Padre Postulador empenharam-se seriamente em contactos nos 
ambientes da Santa Sé, e não só, para apresentar uma leitura desses escritos, que 
julgamos deva ter presente o contexto histórico e não ser motivada por razões que se 
prendem com o actual contexto político social. De facto, em todos os documentos 
recebidos, nunca se põe em causa a pessoa do P. Dehon e o seu valor, mas a 
"oportunidade" ou "conveniência" da Beatificação. 
 A nível interno, havíamo-nos preparado para essa polémica, que já tinha sido 
estudada no passado também pelo P. Albert Bourgeois e por outros, e tínhamos pedido 
ao P. Umberto Chiarello que estudasse a questão. Este apresentou-nos um bom 
documento, com as passagens até então desconhecidas, susceptíveis de provocar 
polémica, e juntamente uma adequada contextualização e explicação. Já com a polémica 
desencadeada, o P. André Perroux redigiu-nos um documento mais breve, mas muito 
claro, sobre a questão, e tivemos também a colaboração do P. Yves Ledure para redigir 
os documentos que foram enviados ao Vaticano e apresentados na reunião da Comissão 
criada pela Secretaria de Estado para debater a questão, a 24-06-2005, em que participei 
com o P. Evaristo Martínez de Alegría. 
 Indicámos também os nomes pedidos para uma comissão de históricos – sugerida 
por nós no primeiro e último encontro – que deveria dar um parecer fundado sobre a 
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questão. Do que nos é dado saber da parte das pessoas que a compõem, a comissão 
nunca se reuniu. 
 E, com tais premissas, recebemos, em data de 03-11-2006, através da 
Congregação para as Causas dos Santos, a carta do Secretário de Estado Vaticano que 
nos comunicava que o Santo Padre tinha ordenado um "longo dilata" para a 
Beatificação do Fundador. 
 Dos contactos sucessivamente havidos nos ambientes vaticanos, ficámos com a 
ideia de que não era o momento de insistir. Se a motivação era de "oportunidade", a 
situação eclesial e internacional não se mostra por nada favorável neste momento. E, se 
é para recorrer à autoridade suprema da Igreja, deve-se fazê-lo só no caso de haver boas 
perspectivas de resposta positiva. De tudo isto informámos os confrades em carta de 13-
11-2006 (P2006-241), dando também uma leitura destes acontecimentos do ponto de 
vista da Congregação.  
 Durante todo o processo, procurámos apresentar, com toda a honestidade, 
convicção e espírito eclesial, as motivações que, com verdade e razão, considerávamos 
úteis à compreensão dos factos e interpretação dos textos. Aceitamos, sem nenhuma 
espécie de melindre ou sentimento de complexo, a decisão da Igreja e compreendemos 
também as dificuldades que podem criar os textos do P. Dehon, fora da devida 
contextualização, bem como as dificuldades reais do confronto da Igreja com a 
complexidade do mundo moderno, mas deploramos igualmente muitas tomadas de 
posição pouco honestas e mal fundadas, bem como as manobras de pressão e 
manipulação demagógica da opinião pública. Não enveredámos nem queremos 
enveredar por esse caminho. Quando o P. Dehon for finalmente beatificado, sê-lo-á por 
vontade de Deus e pelo que foi e continua a ser junto de Deus e para nós e para a Igreja; 
não pela qualidade dos "padrinhos" que possa ter a sua Beatificação. 
 Entretanto, existe um caminho interno que se deve percorrer no conhecimento e 
difusão do P. Dehon, da sua obra e do seu pensamento. A informatização dos seus 
escritos representa um elemento fundamental nessa direcção. Têm particular 
importância os estudos críticos sobre o P. Dehon, bem como o seminário organizado em 
Paris pelo P. Yves Ledure, em 2007, de que recentemente se publicaram os Actos em 
francês e italiano. Outros estudos sobre o Fundador e o seu património espiritual e 
social são também de grande utilidade. Independentemente da Beatificação, temos o 
dever de dar a nós mesmos e à Igreja o dom do Espírito através do P. Dehon. 
 Por outro lado, há que tirar lições do que sucedeu neste campo para outros 
processos de Beatificação em acto. Contrariamente ao que alguns publicamente 
insinuaram, a Congregação nunca escondeu nenhum documento com receio de 
polémicas. Parece-nos, porém, problemático que se tenha levado por diante a causa 
durante tantos anos deixando no esquecimento e sem dar a conhecer uma boa parte dos 
escritos do P. Dehon, nomeadamente discursos, sermões e conferências, além da 
correspondência, que só recentemente estão a tornar-se disponíveis. É verdade que isso 
não teve influência nas polémicas que surgiram, uma vez que os textos em questão 
tinham sido publicados, mas não devemos apressar-nos em elevar confrades ao altar, se 
não somos capazes de conhecê-los e dá-los a conhecer. 
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3.1.5 Desafios e perspectivas 
 Tratando-se do ponto decisivo de toda a nossa vida, a dimensão espiritual e 
comunitária deve ter uma prioridade absoluta na nossa programação e avaliação, tanto a 
nível das Entidades como do serviço do GG. 

 Criar as condições para uma vida fraterna centrada nos valores da nossa adesão a 
Cristo, promovendo a escuta da Palavra ("lectio divina"), a Eucaristia e a 
Adoração. 

 Continuação do projecto de informatização dos escritos do P. Dehon para pô-los à 
disposição da Congregação e de quantos neles estão interessados. 

 Estudo e difusão do nosso património carismático a nível espiritual e social, tendo 
presente a crescente diversidade cultural da Congregação. Avaliação crítica dos 
passos feitos neste campo e do seguimento que se lhes deu, concretamente: 
seminários teológicos, congressos e outras iniciativas. 

 Composição, função e organização do CSD e de outros possíveis pólos de estudo 
do nosso carisma, da nossa função e estilo de presença na Igreja e no mundo, e 
modos de envolver confrades e Entidades nestas iniciativas. Colaboração entre 
CSD, Comité Teológico e formação inicial e permanente na Congregação. 

 Aprofundamento de um caminho de vida e empenho laical baseado na 
espiritualidade do Coração de Cristo. 
 

3.2  Pastoral Vocacional e Formação 

 Responsável: P. Claudio Weber 
 A Carta Programática coloca a pastoral vocacional e a formação como a grande 
prioridade operativa da Congregação, tendo presente o momento de mudança geográfica 
e cultural que se está a verificar entre nós. 

 

3.2.1 Pastoral vocacional 

 Suscitar e acompanhar as vocações à vida consagrada é uma tarefa que se reveste 
de características específicas em cada contexto cultural. Por isso, mais do que organizar 
grandes iniciativas a nível geral, procurámos apoiar o trabalho das Entidades e áreas 
geográficas neste campo. Os números abaixo indicados dão uma ideia dos resultados da 
pastoral vocacional, por Continente, a partir do número das Profissões entre 2003 e 
2008. É evidente que, também dentro de cada Continente, as diferenças entre as 
Entidades são muito grandes: 
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tivemos 1.383 Profissões, mas também 830 religiosos abandonaram a Congregação. Os 
quadros aqui apresentados mostram também que mais de 60% dos que abandonam, 
fazem-no nos primeiros seis anos depois da Profissão: 
 É evidente que estes dados podem prestar-se a diferentes interpretações, e também 
é verdade que não é de agora que "muitos são os chamados e poucos os escolhidos" e 
que precisa ver a consistência de vida dos que perseveram. Mas certamente temos de 
interrogar-nos sobre os nossos métodos de discernimento e ajuda humana e espiritual 
na pastoral vocacional e na formação. Em muitas partes, interrogamo-nos se são 
adequados os currículos formativos, e algumas Entidades introduziram alterações 
significativas, como o ano do Postulantado e a passagem do Noviciado para um período 
mais avançado, normalmente depois dos estudos de filosofia. Está também a tornar-se 
comum a introdução de um tempo de experiência prática (estágio ou tirocínio), antes 
dos empenhos definitivos de consagração, na própria Entidade ou como experiência 
internacional. 
  Fundamental em toda esta procura de respostas aos novos desafios é a formação 
dos formadores. O GG procurou acompanhar e encorajar as iniciativas já existentes das 
áreas geográficas: em África, os formadores encontraram-se três vezes (em MAD em 
2003, nos CM em 2005 e em MZ em 2007); na Ásia em 2006, em Manila; na América 
Latina em 2005, em Caracas; na Europa, os mestres de noviços, em 2006, em Roma. 
Além disso, foi organizado um curso de um ano para formadores (2005-2006), em 
colaboração com a Pontifícia Universidade Salesiana e alguns professores da 
Gregoriana, completado em casa com a formação dehoniana. A avaliação final de todos 
os participantes foi muito positiva, não só pelos conteúdos, mas também pela 
experiência internacional de Congregação que ofereceu. Um outro curso foi organizado 
para 2007-2008, mas a falta de inscrições suficientes levou a uma mudança do 
programa. 
 Os participantes nestes cursos insistiram sobre a possibilidade de futuros 
encontros para debater as questões hodiernas da formação e procurar soluções em 
comum. Com esse fim, organizou-se, em Novembro de 2007, um encontro de 
formadores provenientes das várias áreas geográficas, que fizeram o ponto da situação 
actual e apresentaram diversas sugestões, que foram enviadas a todas as Entidades. Indo 
ao encontro de uma dessas sugestões, formou-se um grupo de 5 formadores que está 
elaborando um programa de formação dehoniana para as diversas etapas do currículo 
formativo. 
 Um tema cada vez mais presente nestes encontros é a dimensão internacional da 
formação, a nível tanto de formandos como de formadores. Aconselha-o, não só o 
reduzido número de formandos em muitas Entidades, mas também a necessidade de 
preparar os nossos jovens para uma realidade congregacional cada vez mais 
internacional e intercultural. As experiências que temos neste campo são bastante 
positivas: por exemplo, o Escolasticado inter-africano na África do Sul, o Noviciado 
comum na América Latina e outras formas de colaboração interprovinciais, como a 
preparação para a Profissão Perpétua, já habitual em todas as áreas geográficas. Mas 
deparamos também com as dificuldades provenientes sobretudo do receio de abandonar 
as estruturas e caminhos do passado, para além das reais preocupações sobre o tempo e 
o melhor modo de propor experiências individuais ou unir-se em esforços comuns de 
formação internacional. 
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 Muitos desafios se apresentam neste sector fundamental, tanto a nível da 
organização dos currículos formativos, como do acompanhamento humano e espiritual 
dos nossos jovens; os conteúdos dehonianos da formação, concretamente no campo 
social; a formação dos formadores. Será contudo importante ter espaços de debate, 
intercâmbio e programação, não só a nível das áreas geográficas, como também a nível 
geral. Entretanto, para 2010-2011, é previsto um outro curso de formadores a nível 
geral. 

 

3.2.3 Formação permanente 

 No campo da formação permanente, além de estimular as iniciativas em acto nas 
Entidades e áreas geográficas, foi dada especial atenção a algumas categorias 
específicas da nossa missão: formadores, missionários, ecónomos, comunicadores, 
educadores e confrades que trabalham na pastoral paroquial. Dos principais 
acontecimentos, dá-se informação no respectivo sector. Limito-me aqui a uma palavra 
específica sobre os Cursos para Dehonianos em Paróquia, realizados em Buenos Aires 
e Manila. 
 Estes encontros são plenamente justificados pelo facto de cerca de 40% dos 
Dehonianos de votos perpétuos em actividade trabalha em paróquia e que mais de 650 
confrades estão empenhados em cerca de 240 paróquias nas várias Entidades da 
Congregação (sem esquecer que algumas destas paróquias são como "dioceses” pela 
dimensão e número de cristãos). Além disso, as problemáticas específicas desta missão, 
dentro da nossa realidade congregacional, merecem uma séria reflexão e preparação: 
conciliação entre vida religiosa comunitária e pastoral paroquial; estilo dehoniano da 
missão em paróquia; comunidade e trabalho de equipa na organização da actividade, 
entre outros aspectos.  
 A satisfação dos que participaram em tais iniciativas e as propostas que fizeram 
testemunham a utilidade de eventos do género, tanto nos sectores a que prestámos 
atenção, como noutras categorias de que, infelizmente, não cuidámos da mesma 
maneira, como, por exemplo, a formação dos Superiores ou a assistência aos idosos e 
doentes. 

 

3.2.4 Desafios e perspectivas  

 O campo da formação, nos seus diversos aspectos, deve continuar a ter um grau 
de primeira grandeza nas prioridades da Congregação. Especial atenção merecem: 

 O desenvolvimento da pastoral juvenil e vocacional, procurando entrar no mundo 
universitário. 

 A análise dos currículos formativos, com a coragem de revê-los à luz dos tempos 
que mudam e das necessidades da Congregação, da Igreja e do mundo de amanhã. 

 A dimensão internacional da formação, a nível tanto dos formandos como dos 
formadores. 

 A coordenação da formação a nível continental e geral: comissão, assembleias, 
encontros de reitores de Escolasticados, mestres de noviços. 
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 O desenvolvimento do modelo de formação permanente aos vários níveis 
(Entidade, Continente, Congregação, com insistência nos sectores de actividade: 
Superiores, educadores, párocos… 
 

Justiça & Paz e Empenho Social 

 Responsável: P. Zbigniew Bogacz 
 Consciência e empenho sociais constituem um dos pilares da nossa herança 
carismática, seguindo os passos do Padre Fundador, que se esforçou, tanto por ir ao 
encontro dos mais fracos e excluídos da sociedade, como para mudar os sistemas 
iníquos que produzem essas situações. Na Congregação, depois dele, o primeiro aspecto 
deste empenho encontrou sempre uma vasta expressão, na chamada "opção pelos mais 
pobres", traduzida em solidariedade e ajuda concreta aos que sofrem as consequências 
da injustiça e da miséria. Já do ponto de vista do empenho em mudar os sistemas 
geradores desses males sociais, encontramo-nos muito menos preparados. 
 Precisamente por isso, no início do nosso trabalho, associámos os dois aspectos, 
análise e empenho social, procurando ir ao encontro de uma justa crítica feita a um 
discurso teórico sem incidência na realidade, e a um empenho assistencial incapaz de ir 
às raízes dos problemas.  
 No campo da resposta ao sofrimento e à miséria, encontram-se imensas obras 
espalhadas em toda a Congregação, e a opção pelos pobres é, na verdade, um dos 
critérios fundamentais na aceitação de novas actividades pastorais. Segundo o nosso 
programa, procurámos fazer um elenco dessas actividades em toda a Congregação, mas 
a resposta das Entidades não foi significativa. Também por esse motivo e não obstante 
algumas tentativas, não conseguimos sequer instaurar, como era nossa intenção, uma 
coordenação das nossas obras e projectos sociais, que teria permitido aceder a fundos 
oficiais neste sector. 
 A resposta efectiva aos apelos para ir ao encontro das situações de emergência e 
sofrimento, foi, ao invés, muito pronta e generosa da parte de todos, como no caso do 
tsunami na Ásia (Janeiro de 2005), do ciclone Katrina nos Estados Unidos (Setembro de 
2005), do terremoto na Indonésia (Setembro de 2007), e isto sem ter em conta o esforço 
silencioso e constante a favor de obras sociais concretas, promovido por muitas 
Províncias a favor de situações de carência, em Regiões em dificuldade, no Leste 
europeu, em África e Ásia. Neste sentido, insere-se também a participação da 
Congregação no projecto do Sudão do Sul, organizado pelas Uniões dos Superiores 
Gerais (masculina e feminina), ainda em acto (cf. carta 021/2007). 
 No âmbito da mudança de mentalidades e estruturas e da participação nos 
movimentos eclesiais e civis de Justiça & Paz e Integridade da Criação, há iniciativas 
interessantes de pesquisa e reflexão sobre o legado do Padre Fundador, mas faltam-nos 
pessoas que tenham, ao mesmo tempo, sensibilidade e formação adequada para tornar 
mais dinâmico o sector. O apoio que damos à agência de notícias MISNA, propriedade 
de institutos religiosos missionários, insere-se neste campo, mas temos consciência de 
não termos aproveitado bem as possibilidades que a colaboração inter-congregacional 
poderia oferecer. 
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Desafios 
Permanecem como desafios neste sector: 

 A formação dos nossos jovens e de pessoas especializadas no campo social; e a 
colaboração com outros institutos e organismos eclesiais. 

 No sector da solidariedade, uma melhor organização entre nós, de modo a poder 
coordenar as nossas obras e projectos e, eventualmente, a constituição de um 
organismo que nos represente e possa contribuir para optimizar os esforços e os 
recursos de que dispomos. 
 

3.4  Cultura e Comunicação 

 Responsável: P. Claudio Dalla Zuanna. 
 A Carta Programática coloca no mesmo sector duas realidades muito diferentes, 
mas que podem ser vistas como formas que ajudam a estar presente de modo 
significativo na sociedade. São, além disso, duas perspectivas muito dehonianas de 
contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e humana, segundo os valores do 
Evangelho. 

 

3.4.1 A dimensão da educação 

  Inserimos neste termo tudo o que diz respeito ao empenho educativo que se 
realiza em escolas e colégios de diverso grau, desde a escola primária à universidade. A 
Congregação nasceu à sombra de um colégio e continua a dedicar à educação da 
juventude, em diversas modalidades, uma boa parte das próprias energias. De facto, 
quase todas as Entidades estão ligadas directa ou indirectamente a obras de educação. 
 O acontecimento mais significativo neste domínio, durante o sexénio, foi o 
encontro de Salamanca de 14 a 23 de Julho de 2008, na continuação do primeiro 
encontro de educadores dehonianos, realizado também em Salamanca em 2001. Foi um 
acontecimento muito sentido, não só entre os Dehonianos, mas também entre os 
professores que são nossos partners e colaboradores nas escolas de nossa propriedade 
ou sob nossa direcção.  
 Os participantes no segundo encontro internacional de educadores dehonianos, 
além de se empenharem em manter contactos estáveis entre si e partilhar o que fazem, 
sentem a necessidade de um maior aprofundamento da tarefa educativa. Propõem que 
seja a Congregação a promover um tal aprofundamento, através da coordenação dos 
contactos, a promoção da reflexão, a partilha das experiências e o prosseguimento dos 
encontros. 
 Uma atenção relevante e mais específica, que fica como grande desafio, é o 
mundo universitário. É sobretudo a este nível que a educação adquire uma função de 
artífice de cultura e, juntamente com a comunicação social, modela a sociedade. O 
empenho dehoniano neste sector está a crescer, com a criação de instituições próprias ou 
em colaboração, na Espanha, USA, Brasil, Madagáscar e Indonésia, mas também com 
uma crescente presença de confrades no mundo académico como docentes. Fica, 
todavia, o convite para uma presença de acompanhamento humano e espiritual, que 
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pode assumir um carácter oficial e organizado, como em Cosenza (IM), ou de forma 
muito mais discreta e individual, como se procura fazer em muitas outras partes. 

 

3.4.2 O mundo da comunicação 

 A presença dos Dehonianos no mundo da comunicação processa-se a diversos 
níveis e modos, desde as muito conhecidas Edições Dehonianas de Bolonha (IS) com as 
grandes publicações a elas ligadas, à televisão (IM) e à radio (em diversas Entidades), às 
publicações mais modestas de carácter missionário e social e, ainda, às publicações 
dirigidas aos benfeitores e apoiantes das nossas obras e missões. 
 À margem do congresso sobre o P. Dehon comunicador, organizado em Madrid, 
em Novembro de 2007, realizou-se o primeiro encontro dos comunicadores 
dehonianos, empenhados em diversos géneros de comunicação, que passariam a 
trabalhar nos respectivos sectores. Os participantes juntaram-se à volta de três serviços 
específicos: a comunicação com os benfeitores e quantos apoiam o nosso Instituto e 
suas obras, a imprensa com a publicação de livros e revistas e a comunicação através da 
rádio e televisão e das novas tecnologias, como a Internet. O encontro, que permitiu 
estabelecer um conhecimento recíproco, favorecendo assim formas de colaboração, 
poderia ter continuidade com futuros encontros de cada uma das três tipologias de 
comunicação afirmadas durante os trabalhos: benfeitores (fund raising), imprensa, 
novas tecnologias. 
 De que se sente urgente necessidade é conhecer as linguagens e as dinâmicas 
comunicativas em constante e rápida transformação para poder colocá-las ao serviço do 
anúncio do Evangelho. A dar continuidade a iniciativas do género, dever-se-ia fazê-lo 
por sectores específicos, como o das redes de opinião, benfeitores, Internet, etc. 

 

3.4.3 Uma presença cultural 

 A presença dehoniana no mundo da cultura não é um conceito a desenvolver de 
forma directa, mas através de muitos dos canais acima mencionados: a educação, as 
universidades, a comunicação… Devem fazer parte desse mundo e de forma cada vez 
mais incarnada e competente, as componentes do nosso carisma, de modo especial no 
campo espiritual e social. 
 Semelhante projecto requer pessoas capazes de conjugar duas dimensões 
complementares: uma presença competente no mundo concreto de actuação: 
publicações, televisão, Internet, universidade, educação, acção social, paróquia, etc.; e 
uma sólida e crítica visão evangélica do mundo. Acrescento uma terceira dimensão que 
deve ligar tudo isto: uma experiência eclesial, que, no nosso caso, se traduz na 
comunidade fraterna. É na nossa capacidade de preparar pessoas assim integradas e 
capazes que se joga o nosso papel na criação de uma nova civilização de marca humana 
e evangélica. 
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3.4.4 Desafios e perspectivas 
 A presença no mundo da educação e da cultura, nas suas diversificadas 
manifestações faz parte do nosso património carismático e da vida concreta das nossas 
Entidades, como serviço ao Evangelho e à sociedade. Isso comporta: 

 Promoção da activa participação e preparação dos nossos professores num 
Projecto dehoniano de Educação, mediante encontros e outras formas de contacto 
e formação. 

 Atenção especial ao mundo universitário, quer nas instituições de nossa 
propriedade ou gestão, quer onde os confrades estão presentes como docentes ou 
como presença pastoral. 

 Estudo de formas de contacto entre as diferentes presenças no mundo da 
comunicação, procurando o intercâmbio de experiências e a colaboração. 

 Aprofundamento do empenho educativo da Congregação, eventualmente 
dedicando a próxima Conferência Geral ao tema da educação. 
 

3.5  A missão Dehoniana 

 Responsável: P. Claudio Dalla Zuanna. 
 O ideal missionário foi, desde o início, uma das linhas mais fortes de empenho 
pastoral da Congregação e uma das mais fortes motivações vocacionais dos nossos 
candidatos. Hoje, a ideia missionária fora das próprias fronteiras continua a mobilizar 
muitos confrades, mesmo se as condições estão muito mudadas. 
 Olhando para a realidade da nossa Congregação, é forçoso constatar que diminui 
o número dos que trabalham ao serviço do Evangelho fora do próprio país de origem. A 
média de idade dos missionários é muito mais elevada que a da Congregação, e os que 
partem são menos numerosos dos que, por diversas razões, geralmente de saúde, 
regressam. Num mundo, em que a internacionalidade e a interculturalidade se tornam a 
modalidade de vida de um número cada vez maior de pessoas, na nossa Congregação, se 
não se inverter a mentalidade, a internacionalidade originada pelo movimento 
missionário tende a diminuir. 
 A mudança de mentalidade já está a processar-se, a começar pela ideia de países 
cristãos e países de missão, para compreender que a missão é necessária em todas as 
partes do mundo e a partir de todas as Igrejas. Entre nós, as Entidades que mais 
contribuíram para a missão e semearam o Evangelho e a Congregação no mundo já não 
têm capacidade de garantir essa tarefa, embora continuem ainda a fornecer o maior 
número de missionários e de recursos. As novas Entidades começam a despertar para a 
missão fora do próprio território, mas lentamente e em condições diferentes do passado. 
Se não encontrarmos uma nova forma de enfrentar esta situação, não daremos grande 
contributo à missão da Igreja. 
 Por outro lado, nas últimas décadas, com um número mais reduzido de 
missionários, a Congregação iniciou novas presenças, que se desenvolvem com ritmos 
diferentes, mas abrem novos horizontes para o futuro. Há também iniciativas recentes 
que não foram desenvolvidas (Ucrânia, Albânia…), ou pelas dificuldades locais ou, 
sobretudo, pela falta de um projecto consistente comunitário e realista das Entidades 
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responsáveis e da Congregação. De um primeiro exame, que deveria ser aprofundado, 
poder-se-ia concluir que, nos últimos anos, as missões que mais se desenvolveram 
foram as de carácter internacional. 
 Neste sexénio, dando aplicação às indicações do XXI Capítulo Geral, duas novas 
presenças foram iniciadas – em Angola e no Vietname – sobre as quais teremos ocasião 
de ouvir falar mais pormenorizadamente pelos seus responsáveis. Muitas outras 
propostas de empenho missionário apareceram, quer em novos países (China, Paraguai, 
Tchad …), quer como esforço de re-evangelização em países de antiga tradição cristã, 
sobretudo na Europa e América do Norte. 
 De grande significado neste sexénio foi a Conferência Geral sobre a missão, 
realizada em Varsóvia, em Maio de 2006. Tanto na preparação como na sua realização e 
acolhimento, ela imprimiu um impulso que permanece, no sentido de nos 
sensibilizarmos e orientarmos para a missão, a partir de poucos temas, mas bem 
definidos: o anúncio kerigmático, o perfil do missionário dehoniano, a formação para a 
missão, a internacionalidade e a coordenação, os critérios para novos projectos 
missionários e o envolvimento dos leigos. 
 A seguir à Conferência, foi enviada a cada confrade uma carta de convite à 
missão (cf. carta 253/2006 de 3-12-2006). Recebemos dezenas de respostas, muitas de 
anciãos, que ofereciam o seu apoio e oração, e de jovens em formação, que 
manifestavam a sua disponibilidade missionária no futuro. O convite é repetido por 
ocasião dos votos nos jubileus dos confrades mais jovens. O objectivo é contribuir para 
uma mentalidade aberta à missão universal, que deve, depois, ser concordada com as 
Entidades de origem e de destino. 
 Todas estas novas realidades exigem, de facto, uma maior colaboração 
internacional na organização da missão. As novas condições da missão requerem, 
portanto, novas formas de organização e de coordenação, bem como uma nova forma de 
financiar a missão. 
 Igualmente fundamental é a formação dos missionários para estes novos campos 
de missão, formação que ultrapassa a capacidade de resposta de cada Entidade. Também 
os temas de uma semelhante formação devem abrir-se a campos, se não novos, pelo 
menos pouco aprofundados por muitos de nós, como são o diálogo ecuménico e inter-
religioso e a inter-culturalidade, bem como a preparação para viver em comunidades 
internacionais. 

 

Desafios 

 Os desafios missionários são muitos e variados, como diversificados são os 
campos aonde se deve levar o anúncio. Responder ao apelo para a missão comporta: 

 Mudança de mentalidade, na linha da solicitação capitular, para se deixar levar 
pelo amor de Cristo e abrir o coração à missão, no nosso ambiente e em todo o 
mundo, desde a formação inicial. 

 Efectiva realização da orientação da Conferência de Varsóvia, no sentido de 
propor a todo o Dehoniano um tempo consistente de missão fora da própria 
Entidade de origem. 

 Repensar a coordenação e financiamento da missão internacional, que se torna 
cada vez mais intercultural. 
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 Cuidar da formação específica dos missionários que partem, com especial atenção 
para a capacidade de viver em comunidades interculturais. 

 Abrir-se com responsabilidade à possibilidade de novas presenças missionárias: 
China, Paraguai, Tchad… 
 

3.6  Família Dehoniana 

 Responsável: P. Andreas Madya Srijanto 
 A partilha do carisma e espiritualidade dos institutos religiosos com os leigos, 
embora não seja algo de absolutamente novo, representa, todavia, pelas formas que 
assume, um sinal dos nossos tempos. Entre nós, desenvolveu-se o conceito de "Família 
Dehoniana", abraçando os institutos de vida consagrada ligados a nós per motivos 
históricos e de afinidade espiritual. Mantendo firme este princípio, a Carta Programática 
lança preferencialmente o olhar sobre os leigos, com os quais procurar partilhar a 
espiritualidade e a missão. 
 Orientámo-nos, além disso, para uma animação e coordenação a nível das 
Entidades e Continentes, mais do que a nível geral, convencidos de que, actualmente, 
esta seria a estratégia mais adequada. Ao mesmo tempo, numa retrospectiva, há que 
constatar que não encontrámos, como GG, caminhos suficientemente dinâmicos neste 
campo, sobretudo no que nos parece ser a linha do futuro: oferecer um itinerário 
espiritual, eclesial e missionário para os leigos, baseado sobre a nossa espiritualidade. 
Isso não significa menor interesse neste campo. De facto, nas visitas à Congregação, os 
contactos com os leigos ligados às nossas Entidades foram uma constante, como 
também as mensagens a eles endereçadas pelo GG. 
 Olhando para o panorama geral da Congregação neste campo, encontramos uma 
realidade crescente de leigos reunidos à volta da nossa espiritualidade. Algumas 
Entidades levaram a sério estas iniciativas, enquanto, em muitos outros casos, depende 
da iniciativa isolada de confrades, com o risco de vir a falhar a iniciativa, quando faltar 
a pessoa de referência. Uma coordenação a nível continental e geral poderia ser útil, em 
termos quer da organização, quer dos conteúdos e do itinerário de formação. 
 São prometedores os grupos formados prevalentemente de jovens, motivados pela 
nossa espiritualidade e empenhados na missão, tanto a nível local como também 
internacional, em regime de voluntariado temporário. Representam um enriquecimento 
para nós e para a Igreja, mas também um novo desafio: aprender a estar juntos na 
missão, na partilha do serviço evangélico e no respeito das diferentes formas de vida e 
de actuação. 

 

Desafios 

 Num sector, que tem muito de novo e de abertura a novos caminhos, não faltam 
sonhos e desafios: 

 A proposta de um caminho de espiritualidade e missão laical, a partir da nossa 
espiritualidade. 
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 Coordenação dos grupos já existentes ou em formação, pondo a frutificar os dons 
dos confrades neste campo, mas evitando a referência dos grupos unicamente a 
pessoas individuais. 

 Desenvolvimento da participação laical na nossa missão, no respeito das 
diferentes tarefas e estilos de vida. 
   

3.7  Estruturas e Administração 

 Responsável: P. Zbigniew Bogacz 
 Sob a direcção deste sector e com a colaboração dos consultores jurídicos, 
iniciaram-se diversas alterações estruturais exigidas pelo último Capítulo Geral, como já 
referi acima4. 
 Neste sentido, procuraram-se também soluções estruturais adequadas para a 
Confederação das Províncias Flamenga e Holandesa, bem como para as novas presenças 
em Angola e Vietname. Verificamos, de facto, que as realidades em acentuada 
diminuição numérica, como foi o caso da Confederação, carecem de soluções jurídicas 
próprias, que não é fácil encontrar no seio de cada Entidade, mas que se podem 
encontrar em associação entre si. 
 Por outro lado, as realidades que começam como as novas presenças têm 
necessidade de uma reflexão específica no campo jurídico, que exige um 
enquadramento específico. 
 A revisão do nosso Directório Geral no presente Capítulo propõe aberturas para 
enfrentar essas novas realidades e, para o futuro, permanece o desafio de encontrar 
soluções estruturais adequadas ao desenvolvimento da Congregação. 

 

3.8  Economia 

 Responsável: P. Aquilino Mielgo Domínguez 
 Sobre o sector da economia acrescentarei apenas três ideias a quanto já disse 
acima, uma vez que o Ecónomo Geral apresentará nos próximos dias a sua relação ao 
Capítulo. 
 A integração do Ecónomo na dinâmica do Conselho Geral não foi apenas uma 
estratégia de trabalho, mas uma visão da vida consagrada, em que a partilha e a gestão 
dos bens se tornam uma dimensão importante da vida comunitária, deixando de ser 
campo exclusivo de acção de alguns. 
 Consciente da complexidade da gestão económica e das necessárias competências 
específicas, deu-se prioridade à formação dos ecónomos, quer do ponto de vista 
técnico, quer ainda no que diz respeito ao espírito com que se devem gerir os bens. 
Temos, de facto, consciência de que algumas Entidades deverão fazer ainda um notável 
esforço para introduzir na gestão corrente dos bens o espírito da caixa comum e de 
autêntica gestão fraterna dos bens. 

                                     
4  Cf. Moção Capitular sobre a reforma das estruturas, p. 4. 
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 Tendo presente que as Entidades que mais apoiam financeiramente a Congregação 
estão em acentuada diminuição numérica e que o aumento se verifica sobretudo em 
Entidades de recursos limitados, não pode deixar de preocupar a questão do 
financiamento da vida e missão no futuro. Juntamente com estes problemas, o agravar-
se da actual crise económica e a solidariedade com a miséria de grande parte da 
humanidade soam também como apelo a uma verdadeira sobriedade evangélica e à 
solidariedade no uso dos bens que a Providência põe à nossa disposição.  
 Por outro lado, temos clara consciência da solidariedade fraterna que reina na 
Congregação e dos esforços em acto para ter uma gestão mais eficiente e fraterna dos 
nossos recursos. Sobretudo, estamos convencidos de que Deus não nos fará faltar os 
meios necessários à missão que nos confia, se permanecermos fiéis e gerirmos de modo 
evangélico os seus dons. Encaramos com confiança e empenho o futuro e agradecemos, 
confiando a Deus todos os que, no mundo inteiro, na sua simplicidade fraterna, nos 
ajudam com os seus bens e nos dão um testemunho fundamental de solidariedade e de 
amor ao Evangelho. 

Conclusão 

 Ao concluir esta análise, necessariamente superficial, da vida da Congregação nos 
seus diversos sectores e que será completada no capítulo seguinte, nutrimos certamente 
sentimentos de humildade e preocupação, mas também de louvor e esperança, tanto na 
realidade em si mesma, como na actuação do GG, que agora termina o seu trabalho. 
 Procurámos olhar com honestidade para o que somos, a fim de que o Capítulo 
possa, não só avaliar a situação, mas sobretudo procurar caminhos para o futuro. Os 
desafios e perspectivas indicadas representam, no nosso ponto de vista, apenas o início 
da reflexão que nos é pedida nestas quatro semanas. 
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4. SITUAÇÃO ACTUAL E PERSPECTIVAS 

4.1  Visão geral 

4.1.1 Significado de alguns dados estatísticos 

 Os dados estatísticos que estou para apresentar dão uma imagem numérica da 
Congregação, a não absolutizar. Não permite ver, por exemplo, o grande significado que 
pode ter uma pequena realidade ou os dramas, as alegrias e as esperanças que se 
escondem atrás de cada confrade e cada comunidade, e que não podem ser reduzidos a 
simples números. Assim mesmo, ela ajuda-nos a ter um quadro realista da situação 
actual e, na evolução ao longo dos anos, algumas tendências e sinais, que não podemos 
ignorar. É com esta premissa que passo a apresentar alguns quadros e gráficos da nossa 
situação nos últimos anos. Tais quadros podem ser completados com muitos outros, que 
estão à vossa disposição no fascículo das estatísticas e gráficos, preparado para o efeito. 
 Além dos dados actuais, fixámos o objectivo da nossa observação num período de 
tempo mais longo, para poder compreender o sentido da evolução e, possivelmente, o 
efeito de determinadas decisões e estratégias. Assim, muitos dados referem-se à 
evolução a partir de 1991, ou seja, a partir dos últimos três Capítulos Gerais, num arco 
de quase 20 anos. Os dados mais recentes referem-se à última estatística de 31-12-2008. 

 

Continente  1991 %  1997  % 2003  % 2008 % 
África 65 2,8 136 5,9 281 12,6 315 14,1 
Am.Norte 192 8,1 158 6,9 137 6,2 125 5,6 
Am. Sul 421 17,8 429 18,7 470 21,1 483 21,7 
Ásia 149 6,3 165 7,2 213 9,6 277 12,4 
Europa 1.528 64,7 1.396 60,8 1.115 50,1 1.019 45,8 
Total 2.363   2.295   2.226   2.227   

 
 A primeira estatística mostra a evolução numérica geral, de 1991 a 2008. 
Globalmente, diminuímos 136 unidades, desde 1991, ao passo que, no último sexénio, 
crescemos de 1 elemento. Depois de mais de 30 anos de diminuição, a tendência actual 
aponta ara a estabilização do número geral de religiosos, talvez com uma modesta 
recuperação. 
 Importante, porém, é o modo como se dá esta estabilização, e que é ilustrado pelas 
percentagens por Continente, para além dos números em si. A leitura só vem confirmar 
a realidade que todos conhecem: diminuição progressiva e acentuada na Europa e 
América do Norte e crescimento nos outros Continentes. Particularmente significativo, 
neste período, é o crescimento numérico em África, depois de mais de 100 anos de 
presença. Mesmo tendo presente que nela há muitos confrades oriundos da Europa, é 
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os tempos que nos esperam. Como todos os outros institutos religiosos e a Igreja na sua 
globalidade, a Congregação está-se a deslocar para Sul 6. Na Europa, onde ela nasceu e 
mais se desenvolveu, está a enfraquecer, ao passo que se torna mais consistente nos 
Continentes do Sul, com uma presença bastante consolidada na América Latina e 
crescente em África e Ásia. A América do Norte segue a mesma tendência da Europa. 
Foi em 2004 que, pela primeira vez, a maioria dos Dehonianos já não se encontrou nas 
Entidades da Europa, mas nos outros Continentes. 
 Esta mudança geográfica é acompanhada de muitas outras transformações, que 
criaram profundas alterações no rosto da Congregação, nos tempos que se aproximam. 
Trata-se, antes de mais, de uma grande mudança cultural na composição da 
Congregação. Até ao presente, a grandíssima maioria dos Dehonianos era de origem 
europeia ou descendente de europeus (Américas do Norte e do Sul). Hoje, o 
crescimento da Congregação dá-se, sobretudo, com confrades oriundos da África e da 
Ásia. Vai-se decididamente para uma diversificação cultural, com o enriquecimento e o 
desafio que isso comporta.  
 O eurocentrismo natural que prevaleceu até agora na Congregação está a 
terminar. A Congregação foi sempre internacional na sua missão, mas as "missões" 
permaneciam sempre como "anexos" das Províncias-mães da Europa, donde provinham 
os recursos humanos, financeiros, formativos, etc. Ainda no último Capítulo Geral, 
todos os Superiores Maiores da África eram europeus. Hoje, as coisas estão a mudar: os 
confrades locais estão tomando gradualmente em mão a responsabilidade das 
respectivas Entidades, tanto na pastoral como na formação e administração. Nesta 
delicada fase de mudança, seria um erro quer o considerar eternamente incapazes os 
confrades locais de assumir responsabilidades, quer o confiar cargos só na base do 
critério da raça ou da nacionalidade.  
 O quadro da evolução geral acima apresentado, sobretudo no que diz respeito ao 
número de estudantes, aponta para um novo equilíbrio geográfico e cultural. Trata-se da 
maior mudança desde o início da Congregação, e está a verificar-se sob os nossos 
olhos e nas nossas vidas. As consequências e desafios desta mudança são enormes em 
todos os sectores, desde a espiritualidade à economia, passando pela formação, pela 
assistência aos anciãos e pela administração. Voltaremos a este tema, depois de ter 
visto, de modo mais específico, a situação nos vários Continentes. 

 

4.2  A Congregação nos vários Continentes 

4.2.1 Europa 

 Na Europa, estamos presentes em 20 países, com uma grande diversidade de 
línguas e tradições, a começar pela maioria dos países da União Europeia. Com a queda 
do muro que dividia o Continente durante a guerra fria, procuraram-se novas presenças 
na Europa de Leste, por iniciativa da Província da Itália do Sul (IM), na Albânia e 
sobretudo da Província Polaca (PO) na Eslováquia, Bielorússia, Moldava e Ucrânia. 

                                     
6  Os conceitos de "Norte" e "Sul" utilizam-se aqui de modo genérico, para indicar 
realidades não meramente geográficas, mas culturais, políticas e económicas, com 
incidência especial no hemisfério Norte ou Sul.  
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 É o Continente onde nasceu a Congregação e que a levou ao mundo inteiro e, 
ainda hoje, é dela donde provém a grande maioria dos recursos humanos e financeiros 
para a missão. Cerca de 87% dos missionários que trabalham fora da própria Província 
provêm da Europa. Há que ter presente também que, nas Províncias que mais sentem os 
efeitos do envelhecimento, muitos dos confrades anciãos voltaram da missão em tantas 
partes da Congregação. Técnica e humanamente podemos dizer que eles são os anciãos 
das Entidades mais jovens que fundaram e serviram toda a vida.  
 Hoje, a situação mudou. Nota-se uma diminuição geral das vocações, com a 
consequente redução do número de confrades e das possibilidades de ministério, ao 
passo que a atenção para com os anciãos se torna uma realidade prioritária de justiça e 
fraternidade. Porém, também dentro do Continente europeu encontram-se situações 
muito diversas. Os países da região Norte Ocidental são os que mais sentiram a 
evolução social e eclesial das últimas décadas. Mas, por todo o lado, as mudanças 
sociais, o secularismo, a indiferença, quando não mesmo a oposição para com as 
realidades religiosas, estão alterando a função tradicionalmente central da Igreja na 
sociedade, remetendo-a para a esfera do privado. 
 O quadro estatístico que se segue, apresentando a idade dos membros de cada 
Entidade por décadas e o número de estudantes e noviços, dá-nos uma ideia da situação 
actual e das perspectivas do futuro em cada Entidade do Continente. 

 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Med.  
Idade Estud. Nov. 

ACR  2 3 7 1 13 49,3 1 0 
BH  14 9 5 0 28 67,5 0 0 
EF  50 15 11 0 76 71,2 3 0 
FL-NE  111 19 0 0 130 76,9 0 0 
GE  18 22 15 0 55 60,6 0 1 
HI  31 30 41 9 111 54,6 10 1 
IM  13 27 16 2 58 57,6 5 0 
IS  76 70 34 0 180 65,3 4 2 
LU  15 36 36 23 110 48,3 17 4 
PO  29 64 119 46 258 46,0 35 6 
Totale 359 295 284 81 1.019 59,10 76 14 

 

 A redução numérica produziu mudanças estruturais. Algumas Entidades 
juntaram-se: no passado foi constituída a Europa Francófona (EF) da união das 
Províncias Francesa e Luxemburgo-Valónica e, no presente sexénio, a Confederação 
das Províncias Flamenga e Holandesa (FL-NE). É muito provável que, no futuro, 
soluções deste tipo ou semelhantes se possam tornar necessárias noutras Entidades. 
 Além disso, em virtude da mudança das estruturas da Congregação, a Região 
Finlandesa (FIN) passou a Distrito dependente da Província Polaca, e a Região Austro-
Croata passou a Distrito dependente da GG (ACR), com um acordo de assistência com 
as Províncias Polaca e Alemã. A Leste, dependentes da Província PO e com o fim de 
assegurar um acompanhamento mais eficaz, as presenças na Moldava e Ucrânia 
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(Distrito MUK), tornaram-se autónomas, com um Distrito Moldavo (MOL) e uma 
comunidade territorial na Ucrânia, ambos dependentes da Polónia.  
 Para enfrentar os novos desafios, deu-se início a iniciativas importantes de 
colaboração interprovincial, quer dentro da Europa, quer envolvendo outros 
Continentes: a EF teve colaborações da PO e HI e recentemente dos CM e CO. A GE, 
por sua vez, está organizando uma colaboração interessante com as Províncias do Brasil 
do Centro e Sul (BC e BM). Depois de uma já centenária história de presença 
interprovincial, continuam a estar presentes no Distrito da Finlândia as Províncias PO, 
FL-NE e GE. Tais iniciativas tornar-se-ão certamente cada vez mais úteis e necessárias, 
se quisermos preparar um futuro dehoniano numa Europa cada vez mais integrada e 
multicultural. Um campo específico para a colaboração interprovincial poderia ser a 
revitalização dos centros históricos: La Capelle, Saint Quintin e Bruxelas. 
 Os desafios da Europa não se podem, verdadeiramente, considerar apenas locais 
ou continentais. Muitas destas tendências estão presentes ou a penetrar nos outros 
Continentes. Se não encontrarmos nela resposta a esses desafios, não estaremos 
preparados para enfrentá-los fora dela. A crise (em sentido positivo) pode e deve ser 
uma ocasião para repensar os modelos existentes. Talvez estivéssemos preparados para 
uma Igreja majoritária e central, e não para uma Igreja de minoria e localmente 
missionária. Se é importante a preocupação de fazer crescer a Congregação em novos 
países, não é por nada menos decisivo prestar atenção ao mundo novo que está a nascer 
nestes contextos e procurar novas formas de estar presentes evangelicamente como 
Dehonianos. Do campo vocacional à pastoral da cultura ou das migrações, novos 
areópagos reclamam atenção e disponibilidade renovadas. 
 As iniciativas comuns que, a nível europeu, tiveram maior continuidade foram a 
formação para os votos perpétuos e a pastoral juvenil. Nos últimos dois anos houve dois 
encontros de mestres de noviços, com a participação, no último, também dos noviços. 
Além disso, houve, durante o sexénio, dois encontros de Superiores Provinciais, além 
dos realizados em encontros internacionais. 

 

4.2.2 América do Norte 

 A Congregação está presente nos dois grandes países da América do Norte, com a 
Província dos Estados Unidos (US) e a Região do Canadá (CAN), esta formada, em 
2003, das antigas Províncias do Canadá Inglês e Francês. O seguinte quadro estatístico 
apresenta a situação do pessoal nas duas Entidades, semelhante ao já encontrado na 
Europa: 

  

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Med.  
Idade Estud. Nov. 

CAN 11 12 2  25 67,5 1 0 
US 40 46 13 1 100 64,0 5 0 

Total 51 58 15 1 125 65,8 6 0 
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 A queda numérica foi acentuada nas últimas décadas e, dada a dimensão reduzida 
do conjunto, foi sentida de forma mais intensa. Apesar de tudo, as duas Entidades 
mantiveram sempre viva a procura de caminhos para uma pastoral vocacional, que deu 
os seus frutos. 
 A falta de pessoal está obrigando a fazer uma revisão das obras e ministérios, 
discernindo o que é possível à luz das forças de que se dispõe. Afigura-se, por sua vez, 
importante a criação de condições apropriadas para os anciãos, não só em termos de 
estruturas, mas também de vida fraterna. 
 Apesar das especificidades próprias, muito do que foi dito sobre a Europa pode-
se, do ponto de vista histórico e cultural, aplicar à situação social da América do Norte, 
sobretudo no que concerne à necessidade de rever as estruturas e ao desafio de encontrar  
novos caminhos de evangelização para o mundo da ciência, da tecnologia e do bem-
estar. Mas também é verdade que as especificidades próprias e as dimensões reduzidas 
do grupo constituem um desafio para as duas Entidades e para toda a Congregação, por 
forma a evitar um isolamento, que seria pernicioso para todos. 
 Como "novo mundo", o inteiro continente Americano tem a característica de ser 
tradicionalmente acolhedor e capaz de integrar, de forma criativa, a diversidade cultural 
no próprio tecido social. Semelhante dado certamente favorece as possibilidades de 
colaboração internacional, no seio da Congregação. No caso específico, as Entidades 
US e CAN mostraram vontade de acolher e propor nesse sentido projectos, que podem 
ajudar a criar novas dinâmicas de desenvolvimento, a que já estão respondendo as 
Províncias IN e CM, enquanto outras iniciativas estão a ser estudadas. Por outro lado, a 
sua colaboração com a Congregação é de grande utilidade para todos. Não me refiro 
apenas ao generoso contributo económico, sem o qual não seriam possíveis tantos 
projectos em acto na Congregação, mas também a outras iniciativas, como a ESL 
(English as Second Language) de Hales Corners, de que já se falou acima, e a 
participação de pessoas na missão internacional, a qual poderá ser reforçada, se houver 
ajuda de confrades de outras Entidades. 
 Um passo nessa direcção pode ser a cooperação inter-americana, que reúne os 
Dehonianos do Norte e Sul do Continente, para além, naturalmente, da colaboração 
entre US e CAN, no hemisfério Norte. 

  

4.2.3 América do Sul 

 Na América Latina, o Instituto está presente em 6 países. Além da Argentina 
(AR), Brasil (BC, BM, BS), Chile (CH) e Venezuela (VEN), contem-se também o 
Uruguai, como Distrito dependente da Província AR, e a comunidade do Equador, 
dependente da Província de Espanha. Eis o quadro sintético das pessoas: 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 20-29 Tot. Med.  
Idade Estud. Nov. 

AR 13 14 11  38 59,5 3 1 
BC 26 53 94 45 218 45,4 70 6 
BM 17 46 42 17 122 50,1 23 2 
BS 12 11 23 4 50 52,4 6 0 
CH 8 2 10 3 23 54,2 4 1 
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VEN 4 3 17 8 32 43,4 10 0 

Total 80 129 197 77 483 50,9 116 10 

 

 Esta, depois da Europa, é a área geográfica com mais forte presença dehoniana, 
com quase 22% dos membros da Congregação. As situações são, porém, muito 
diferentes de país para país. As três Entidades do Brasil representam 80,7% dos 
Dehonianos do Continente. Três apresentam uma dinâmica de crescimento (BC, BM e, 
em medida bastante modesta mas contínua, VEN), ao passo que as outras têm revelado 
uma tendência estacionária ou descendente. A situação de diminuição de pessoal tem a 
ver também com a passagem da era missionária para a realidade local, com o regresso 
de confrades anciãos às Entidades de origem. Semelhante passagem não provoca apenas 
redução numérica, mas, em contrapartida, exige a procura de uma nova identidade local. 
 Durante o sexénio, deram-se algumas mudanças estruturais: no Brasil, a grande 
Província BM desmembrou-se, em 2003, na BC e BM, passando o Maranhão (MAR) de 
Região a Distrito dependente da BC, após a mudança das estruturas da Congregação. 
Mais a Sul, a presença no Uruguai tornou-se Distrito dependente da Província Argentina 
(AR). Os últimos anos viram este Distrito abrir-se a uma maior colaboração 
internacional, com a colaboração de confrades da BM e IS e, recentemente, da PO; há 
uma proposta sobre dita presença: a de se tornar Distrito dependente do GG. 
 Sinais de um novo desenvolvimento vêm também do Equador, depois de 10 anos 
de presença dehoniana, com a chegada de dois confrades da BC, o que permitirá 
empregar novas forças para as iniciativas já em acto e para uma mais intensa dinâmica 
no sector juvenil-vocacional. Também no Brasil, pensa-se em criar um Distrito no Mato 
Grosso, dependente da BC, como consequência da acção encorajadora dos Dehonianos 
nesse Estado brasileiro em franco progresso económico e social, ao passo que a BM está 
a pensar numa nova presença no Estado de Rondónia. Além disso, as Entidades BM, 
AR e URU estão a ultimar os contactos em vista de uma nova presença dehoniana no 
Paraguai, num projecto apoiado pelas outras Entidades do Continente.  
 Para além destes sinais de progresso dentro do Continente, é encorajador ver as 
primícias de um empenho missionário ad extra, com a presença de 15 missionários 
latino-americanos empenhados fora das Entidades de origem (AR e sobretudo BC e 
BM). Os dons de Deus e dos confrades de outros Continentes deram abundantes frutos 
em terra Sul-americana. Hoje, são os confrades deste Continente que se tornam 
generosamente disponíveis para a missão universal da Congregação e da Igreja. 
 A América Latina é um mundo em progresso e cheio de contrastes, com muitos 
problemas e possibilidades. A Igreja está presente nela de forma activa, não só por ser o 
Continente com o maior número de Católicos, mas também por assumir posições 
corajosas e proféticas, e exercer uma presença pastoral criativa e próxima do povo. 
Contudo, a grande influência que tinha no mundo rural não se encontra em igual medida 
nas grandes metrópoles, sobretudo nas periferias, muitas vezes à mercê da pobreza, da 
violência e do oportunismo das seitas. 
 Os Dehonianos dedicam-se a uma grande variedade de serviços pastorais. Estão 
tradicionalmente presentes sobretudo na pastoral paroquial, onde, em geral, se mantém 
bastante vivo o espírito de missão e onde se desenvolvem muitas actividades de 
formação cristã e sensibilidade social. Todas as Entidades, porém, têm também, mais ou 
menos desenvolvidas, obras especificamente sociais e de educação. Uma presença mais 
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incisiva no mundo do pensamento e da cultura está a ganhar forma a partir da 
consolidação das nossas instituições universitárias (Taubaté, Brusque, Curitiba) e no 
mundo da comunicação escrita e rádio-televisiva. 
 Os Dehonianos da América Latina têm uma tradição de colaboração 
interprovincial, que se traduz, entre outras iniciativas, no Noviciado em comum, nas 
reuniões de religiosos nos primeiros anos de Profissão, na preparação para a Profissão 
Perpétua e nas reuniões de formadores e encarregados das vocações. 

 

4.2.4 África 

 Em África, estamos presentes em 6 países. Além das Províncias AM, CM, CO, 
MZ e da Região MAD, iniciou-se, em 2004, uma nova presença missionária em ANG, 
por impulso do último Capítulo Geral e sob a responsabilidade do GG. A 
responsabilidade directa do projecto foi confiada às Províncias que o propuseram: LU, 
IS e MZ. 
 O seguinte quadro estatístico geral sobre o pessoal mostra que a maioria dos 
Dehonianos em África são muito jovens e a maioria das pessoas com idade mais 
avançada é constituída por missionários. Para compreender a situação, é importante ter 
presente também o segundo quadro sobre a evolução e composição dos SCJ nessas 
Entidades: 

 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Med.  
Idade Estud. Nov. 

AM 5 4 8 3 20 50,9 4 0 
CM 10 6 47 32 95 38,2 53 1 
CO 6 16 41 31 94 40,7 46 4 
MAD 2 12 20 20 54 42,5 25 6 
MZ 13 11 17 11 52 52,3 16 0 

Total 36 49 133 97 315 44,9 144 11 

 

 Quadro da evolução do pessoal nas últimas décadas: 
 

  1991 % 2002 % 2008 % 

Tot. Membros 207  277  315  

Missionários 167 80,7 134 48,4 80 25,4 
Locais 40 19,3 143 51,6 235 74,6 
Estudantes 26 12,6 100 36,1 131 41,6 

                                                   

 Dos dados estatísticos nota-se claramente como esteja a processar-se uma rápida 
mudança dos membros que compõem as Entidades SCJ em África. Dos 167 



─ RELAÇÃO GERAL ─ 
 

 ─  51 ─ 
 

missionários presentes no Continente em 1991, passou-se aos 80 actuais. 
Contemporaneamente, o número dos confrades locais passou de 40 a 235. Está a dar-se 
uma mudança, não apenas cultural, mas também geracional. Apenas 3 dos 235 africanos 
têm mais de 60 anos, enquanto só 9 dos 80 missionários têm menos de 40 anos. A 
maioria dos confrades africanos encontra-se ainda na fase da formação inicial (quase 
42%) do total dos confrades no Continente. O pessoal inserido no apostolado diminuiu 
neste sexénio à excepção dos CM, onde, nestes últimos anos, houve numerosas 
Ordenações. Tenha-se presente que muitos jovens sacerdotes ainda se encontram a 
realizar uma formação especializada.  
 No conjunto, deu-se um aumento de vocações, mas com características muito 
diferentes nos diversos países. Nos CM e CO, o aumento foi e continua a ser muito 
acentuado. Em MZ, há pouca perseverança depois do Noviciado, e das 3-4 Profissões 
anuais só houve 3 Ordenações nos últimos seis anos. Em Madagáscar, a situação é 
parecida, mas com números maiores: 6-8 primeiras Profissões por ano, e só 10 
Ordenações no mesmo período. Na AM, a situação é muito especial, devido quer às 
condições do país, quer à história e colocação da nossa presença. Actualmente há 3 
jovens em todo o arco da formação. Os possíveis candidatos são dos países vizinhos. No 
conjunto, o aumento numérico dos últimos anos provém sobretudo dos CM e CO. 
 Os números mostram claramente a rápida fase de passagem do pessoal 
missionário ao local. A passagem está a processar-se num ritmo muito veloz com as 
dificuldades que isso comporta. Nas casas de formação, já grande parte dos 
responsáveis são locais, mas, por vezes, faltam comunidades formadoras estáveis e com 
preparação adequada. Na pastoral e a todos os níveis, num breve arco de tempo, os 
jovens apenas saídos da formação inicial deverão assumir cargos de responsabilidade 
muito antes que noutras partes. Também na assunção de responsabilidades de governo 
das comunidades e das Entidades, está a dar-se o mesmo. Procura-se passar com 
confiança a responsabilidade aos confrades locais, sem porém sobrevalorizar o critério 
da nacionalidade, o que não ajudaria a gerir bem passagem tão importante e delicada. 
 Em todo este processo, mais do que passar as rédeas dos confrades missionários 
aos locais, é importante criar modelos africanos de religiosos, sacerdotes, párocos … 
de estilo dehoniano. Podemos dizer que, depois de um modesto número de Dehonianos 
africanos no passado, está a surgir agora a primeira geração africana da Congregação, 
que está a tomar gradualmente em mãos a responsabilidade da nossa presença no 
Continente. Isso confere ao momento actual uma grande importância e aos 
intervenientes uma enorme responsabilidade em termos de futuro. 
 O grande numero de estudantes em relação aos confrades activos no serviço 
apostólico e a diminuição de recursos, devida também à redução do número de 
missionários, para além das dificuldades económicas na maioria dos países africanos, 
agravaram a dependência económica do estrangeiro. Mesmo para a vida ordinária, a 
nossa presença em África vive numa dependência quase total: cerca de 90%, se se tem 
presente que parte relevante dos recursos, como por exemplo as intenções de Missas 
celebradas "in loco", representa uma oferta proveniente de outro país. 
 Participamos na profunda mudança por que está a atravessar o Continente 
africano, o qual tenta superar uma turbulenta fase de conflitos, procurando 
reajustamentos internos e novas identidades e valores. É importante ter consciência de 
semelhante situação para ser capazes de semear a esperança, sem esperar ver resultados 
imediatos, que necessitam de tempo para amadurecer. A esperança, porém, deve ser 
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construída com medidas sábias e consistentes, para criar um futuro diferente. Tais 
passos dependem cada vez mais dos confrades locais, mas muito ganharão com uma 
comunhão e presença internacionais. 
 A África começa também a dar os primeiros passos na missão internacional. A 
nova presença em Angola constitui um desafio, que as Entidades africanas estão 
tomando a sério, com a presença de MZ na coordenação do projecto, a próxima chegada 
dos primeiros dois confrades dos CM e a intenção expressa do CO de dar também o seu 
contributo. Além disso, existem também as primeiras colaborações dos CM e CO na EF 
e CAN. Como novas presenças em África, a Província CM tem contactos adiantados 
com um bispo do Tchad, para iniciar uma presença pastoral nesse país, junto à fronteira 
dos Camarões.  
 No campo da colaboração interprovincial, apesar das dificuldades e custos das 
deslocações, está-se a criar o costume de trabalhar juntos, com algumas realidades bem 
consolidadas, como o Escolasticado interprovincial na AM, a colaboração na formação 
entre CM e CO e a preparação para a Profissão Perpétua. Durante o sexénio, além dos 
encontros de Superiores Maiores, houve três reuniões de formadores e um curso para 
ecónomos locais. 

 

4.2.5 Ásia 

 Na Ásia encontra-se o grupo dehoniano continental mais jovem, não só em média 
de idade, que não chega a 37 anos, mas também em média de data de fundação: IN - 85 
anos, PHI - 20 anos e IND - 14 anos. Durante os últimos 6 anos, a IN consolidou a nova 
missão na Papua, que poderia passar a Distrito nos próximos anos, e iniciou uma nova 
presença  na diocese de Padang, no Oeste de Sumatra. 
 Por orientação do último Capítulo Geral, iniciou-se a presença local SCJ no 
Vietname, com uma Residência, onde vivem 3 confrades, após iniciativas tomadas pela 
EF, US e PHI, como teremos ocasião de ouvir do relatório dos responsáveis desse 
projecto. Hoje, temos 14 confrades vietnamitas a estudar nas PHI e 3 em EF, um deles 
sacerdote. Há também outros confrades de origem vietnamita nas Províncias US e EF, 
que são cidadãos dos países em que se encontram. 

 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Med.  
Idade Estud. Nov. 

IN 10 36 82 49 177 40,6 55 9 
IND 1 3 15 37 56 32,6 35 6 
PHI 0 5 26 13 44 35,7 25 7 
Total 11 44 123 99 277 36,3 115 22 

 

 Por largos anos, a única presença SCJ na Ásia foi a Província da Indonésia, que 
se desenvolveu e consolidou, a ponto de se tornar a terceira Entidade da Congregação. 
Pertencendo a um país com o mais alto número de população muçulmana do mundo, 
país em que a Igreja é uma pequena minoria, os confrades sentem as dificuldades 
crescentes provenientes do radicalismo religioso dos últimos anos, que ameaça 
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suplantar o tradicional clima de tolerância do país, e sentem como urgência primária a 
necessidade de uma boa preparação para o diálogo inter-religioso. Apesar das 
dificuldades, a Província desempenha a sua missão, sobretudo a partir das paróquias e 
da animação espiritual, abrindo-se cada vez mais ao campo cultural, e procurando 
diversificar, mesmo geograficamente, a sua presença num país com mais de 13.000 
ilhas. Além da abertura de novas presenças no país, a IN tem um papel crescente e 
insubstituível na missão estrangeira, nas outras Entidades asiáticas, e também com 
alguns confrades noutros Continentes. 
  Por insistência da Província IN e respondendo ao apelo da Igreja universal e 
local, nasceram os Distritos das PHI e IND, de carácter claramente internacional sob a 
imediata direcção do GG. Com histórias, estilos e condições políticas e sociais muito 
diferentes, desenvolveram-se de forma consistente, mesmo com dificuldades e desafios, 
constituindo uma razão de esperança para o futuro da presença  SCJ na Ásia. O grau de 
desenvolvimento dos dois Distritos, a começar pelo número de confrades, torna 
plausível a perspectiva de passarem a Regiões nos próximos anos. 
 O Distrito PHI desenvolveu-se de forma bem programada e sólida nestes 20 anos 
de existência. Privilegiou a inculturação, a inserção na Igreja local e uma dinâmica 
comunitária, que favorece a integração dos confrades de diferentes origens e a criação 
de uma identidade própria, mas aberta à inter-culturalidade, própria da tradição do país. 
Na ilha de Mindanau, porém, onde se encontra, neste momento, a maior parte das 
nossas actividades, a situação é muito diferente. Nessa ilha, onde cerca da metade da 
população é muçulmana, vive-se um conflito de várias décadas, que provocou centenas 
de milhares de vítimas.  
 Neste sexénio, o Distrito completou as estruturas formativas, com a construção do 
Noviciado e a ampliação do Escolasticado. Único país de maioria católica na Ásia, as 
Filipinas desempenham, para os institutos religiosos e para toda a Igreja, um papel 
central como ponto de coordenação de presenças noutros países e, sobretudo, como 
lugar de formação para candidatos da região. O mesmo sucede connosco, relativamente 
aos estudantes do Vietname, e poderia revelar-se útil no futuro, se nos abrirmos a outros 
países, coma a China. 
 A presença na Índia teve início há 14 anos, de forma tão diferente das PHI quão 
diferente é a condição sociocultural dos dois países. Convidados especificamente a 
cultivar vocações locais e devendo enfrentar dificuldades para obter vistos de 
permanência no país, os missionários assumiram como tarefa fundamental a pastoral 
vocacional e a formação, com resultados encorajadores: 10 sacerdotes e 35 estudantes 
professos. Durante estes últimos 6 anos, foram completadas as estruturas formativas 
fundamentais, com a construção do Escolasticado no Estado de Andhra Pradesh. 
 Abre-se agora uma nova fase de desenvolvimento, com a presença dos confrades 
indianos na formação, a abertura ao ministério e a definição concreta do projecto 
pastoral e missionário dos Dehonianos na Índia. Os desafios são enormes, como é 
imenso esse país de mais de um bilião de habitantes, com uma grande variedade de 
culturas e línguas milenárias e uma tradição pacifista e tolerante, ao lado de vagas de 
violência extrema, como a que se abateu sobre os cristãos nos meses passados. Apesar 
destas dificuldades, e graças à procura de uma identidade própria, de unidade e de 
interiorização e inculturação do carisma dehoniano, olhamos com muita esperança para 
o futuro e para a participação dos confrades indianos na missão da Índia e noutras 
partes. 
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 No seu conjunto, a Ásia, com mais de metade da população mundial, constitui um 
grande desafio para a Congregação e para a Igreja. A condição de minoria da Igreja e as 
dificuldades encontradas em vários países, a partir das suas tradições religiosas ou da 
natureza dos regimes políticos, exigem uma abordagem missionária nova, não baseada 
nas grandes obras, mas na presença humilde e solidária, que nos pode ajudar a 
redescobrir muitos valores do Evangelho, válidos não só na Ásia, mas também em 
muitos outros contextos. 
 
 Esta breve panorâmica sobres as presenças dehonianas no mundo faz-nos 
compreender a enorme diversidade de situações, preocupações, sonhos e esperanças, 
que constituem a nossa realidade. Desta maneira, dentro da Igreja, sentimo-nos a 
acompanhar as vicissitudes de uma humanidade em rápida mudança, que, sem saber 
precisamente como, está a construir um mundo radicalmente diferente das tradições do 
passado. A nossa pergunta é: nós, que escutámos o Evangelho e nos pusemos a seguir 
Cristo, Senhor da história, que lugar ocupamos nesta carruagem? Procuraremos, no 
último ponto, abrir algumas perspectivas de reflexão sobre estas questões, mais em 
forma de perguntas que de soluções, retomando muitos dos pontos apresentados ao 
longo de toda esta relação. 

 

4.3  Olhando em frente 

4.3.1 Uma mudança histórica 

 Os quadros estatísticos que apresentámos acima e o rápido percurso pelos 
Continentes, dão-nos um quadro de mudança histórico da Congregação, como não 
acontecia desde os tempos do P. Dehon. A evolução não se dá a nível dos números, que 
ficaram sensivelmente os mesmos durante as últimas décadas, mas em termos 
geográficos e culturais, com consequências a todos os níveis da vida do Instituto. É 
também importante ter presente que isto dá-se em concomitância com as transformações 
epocais que estão a verificar-se na humanidade, desde o clima à ciência e tecnologia, à 
sociedade e seus valores. 
 Muitas vezes, na Igreja, não se tem a necessária rapidez para acompanhar tais 
mudanças, e corremos o risco de ignorar o que está a suceder, quando podíamos 
preparar-nos, em vez de esperar que a situação nos caia encima. Em termos evangélicos, 
é o que se chama atenção aos sinais dos tempos. Tomo como exemplo dois gráficos já 
apresentados, que nos permitem formar uma ideia aproximada da situação da 
Congregação daqui a 15 ou 20 anos. Como nos preparamos para essa nova situação, 
sabendo que tem repercussões importantíssimas na vida das nossas comunidades e da 
nossa missão?  Podemos fazer algo para reduzir ao mínimo os efeitos negativos e viver 
positivamente as mudanças? 

 

Situação actual (Membros) … e futura (Estudantes) 
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dos contactos com as Províncias-mães. Hoje, com a autonomia das antigas missões e a 
falta do fluxo missionário, se não encontrarmos novos caminhos de intercâmbio e 
colaboração, ficaremos mais isolados, o que já está a acontecer nalgumas situações. 
Sem novas e mais corajosas maneiras de abordar a partilha de pessoas a nível 
internacional (para além de outros recursos), iremos ao encontro de problemas sérios no 
futuro e comprometeremos a nossa missão na Igreja e no mundo. 
 Para terminar, gostaria de retomar, à luz desta evolução da Congregação, os três 
pilares da nossa vida consagrada, propostos à reflexão capitular – espiritualidade, 
comunhão e missão –, chamando a atenção, de forma esquemática, para alguns desafios 
e perspectivas que se delineiam à nossa frente. Tais pontos devem ter em conta a análise 
acima apresentada nos diversos sectores. 

 

4.3.2 O carisma dehoniano em contexto intercultural 

 O desafio que resume todos os outros, a nível pessoal e congregacional, é o 
encontro com o Coração de Cristo, de modo a poder dizer, com Paulo, que é Ele 
que nos impele, segundo o lema do presente Capítulo, modelando a nossa vida, 
congregando-nos da diversidade das nossas origens e enviando-nos a anunciar o 
seu Evangelho. 

 A realidade carismática dehoniana, nascida e desenvolvida na Europa, está a 
entrar, cada vez mais, em contacto com novas culturas num diálogo mutuamente 
enriquecedor. Há que recordar que o Evangelho deve incarnar-se nas culturas, mas 
também transformá-las, caso contrário, tornar-se-ia algo de acessório e inútil. A 
própria Congregação tem necessidade de se incarnar nas diferentes culturas, 
sem perder a própria identidade; ou melhor, fazer nascer uma identidade 
dehoniana multicultural. 

 Todas as culturas estão em perene mudança, mesmo no seio dos próprios 
contextos geográficos. Devemos juntar-nos para promover, hoje, o conhecimento 
e o estudo do nosso património carismático, e procurar, com fidelidade criativa, 
para nós e para o povo de Deus, novas expressões e caminhos de vida, a partir da 
transformação do coração, à luz do Coração de Cristo.  

 A formação inicial e permanente é o grande meio que temos á disposição para 
promover este espírito na Congregação. Embora se realize fundamentalmente no 
lugar onde se vive e se trabalha, deve integrar, cada vez mais, uma dimensão 
internacional e intercultural, a nível quer dos formandos quer dos formadores.  
 

4.3.3 Uma comunhão aberta à internacionalidade 

 De origem cada vez mais diversificada, somos chamados por Cristo à comunhão 
fraterna, independentemente da raça, idade ou cultura. Antes, a adesão a Cristo 
e a identificação com o nosso carisma formam entre nós uma nova cultura 
comum. A criação de um coração fraterno está no centro do nosso estilo de vida, 
como consequência da adesão a Cristo. 

 A nossa comunhão torna-se cada vez mais internacional e intercultural, como a 
sociedade onde estamos inseridos. Tornamo-nos Dehonianos numa comunidade e 
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Entidade concreta, mas o horizonte da comunhão e da missão é a Congregação 
inteira. 

 Isso deve levar a um maior intercâmbio de pessoas entre as Entidades. Se não 
aumentar este intercâmbio, algumas Entidades mais antigas desaparecerão; outras, 
mais recentes, não amadurecerão, e o nosso futuro tornar-se-á muito problemático. 
É particularmente importante para as Entidades pequenas e médias, (situação em 
que se encontra a maior parte das presenças congregacionais), que podem, assim, 
ser ajudadas a renovar-se e, por sua vez, a colaborar na missão noutras realidades. 

 Porém, a comunhão internacional não significa centralização. A nossa tradição 
de organização centrada nas Entidades é sábia e tem de continuar. Mas temos 
necessidade de maior coordenação e interacção entre as Entidades. E isso passa 
também pelo desenvolvimento de formas colegiais de corresponsabilidade nas 
áreas geográficas e no GG. 
 

4.3.4 A missão até aos confins da terra 

 O anúncio de Cristo resume toda a nossa missão, como pessoas e como 
comunidades. Não somos agências de serviços religiosos: queremos "sair das 
sacristias" e propor ao mundo o Evangelho, procurando novos caminhos para a 
missão.  

 As Entidades da Congregação que deram o maior contributo à missão da 
Congregação estão em diminuição de pessoas e meios, enquanto as novas 
Entidades ainda não se envolveram seriamente nela. É necessário um despertar 
comum e corresponsável da missão. 

 Queremos pôr em prática a recomendação da Conferência de Varsóvia de propor 
a cada Dehoniano que passe ao menos uns anos da sua vida numa missão fora da 
própria Entidade de origem? 

 A coordenação da missão internacional deve empenhar as Entidades, Áreas 
Geográficas e GG. Como gerir a disponibilidade das pessoas e dos meios para a 
missão? 

 A participação dos leigos na missão é um sinal dos nossos tempos e exige 
preparação da nossa parte e da sua. Há que olhar para as experiências que existem 
e traçar formas de colaboração no respeito do estado e função de cada um. 
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Conclusão 

 Chegados à conclusão deste longo percurso através da vida da Congregação, além 
das muitas coisas que devemos agradecer e às muitas a rever, penso que somos 
sobretudo convidados a reconhecer o nosso papel, hoje, na Igreja e no mundo. 
 Filhos de uma tradição evangélica, eclesial e carismática, que recebemos com 
alegria e gratidão, procuremos interiorizar e tornar activo este tesouro que nos une no 
Coração de Cristo e nos enriquece na diversidade geográfica e cultural da Congregação. 
Fomos verdadeiramente convocados e impelidos pelo amor de Cristo, para anunciar ao 
mundo o seu amor. 
 Para isso, sentimos a responsabilidade de tomar a sério os sinais dos tempos à luz 
do Espírito. Queremos assumir este "kairós", este tempo favorável, para escutar a voz de 
Deus, sobretudo na voz dos irmãos, e para encontrar os caminhos da fidelidade e das 
novidades que o Senhor nos quiser mostrar. 
 A visão que apresentámos mostra que, hoje mais do que nunca, temos uma grande 
necessidade de nos unir, quer no aprofundamento das razões da nossa vida e missão, 
quer na procura de novos caminhos para responder às dificuldades e ao apelo à missão. 
Por isso, como GG, entregamos ao Capítulo estes elementos de reflexão, como 
contributo para a busca da vontade de Deus para com a Congregação. 
 



─ RELAÇÃO GERAL ─ 
 

 ─  59 ─ 
 

RESUMO DOS DESAFIOS E PROPOSTAS 

A. O GG durante o sexénio (2.1.7) 

 No último Capítulo, ao introduzir o processo de eleição dos Conselheiros Gerais, 
falou-se muito da conveniência de não ligar a designação dos candidatos às áreas 
geográficas de origem, mas antes, à sua capacidade para o serviço de toda a 
Congregação. Depois, na realidade, o critério geográfico foi o que prevaleceu 
sobre as outras motivações.  

 Segundo a nossa avaliação, o critério geográfico não é um mal em si mesmo e 
acaba sempre por estar presente. É também útil que o GG espelhe a diversidade 
geográfica e cultural da Congregação. Mas também se nos afigura importante que 
não se caia numa lógica de representatividade legal e sectorial, como se cada 
Conselheiro fosse o porta-voz de um Continente ou que deva ser nativo de um 
determinado Continente a acompanhar a sua realidade de origem. 

 Além disso, julgamos importante que se escolham pessoas capazes de 
acompanhar validamente a realidade das Entidades e um ou mais sectores da vida 
do Instituto. Daí que, naturalmente, sejam pessoas que irão fazer falta às 
Entidades de origem. Se não houver, porém, essa generosidade de disponibilizar 
os melhores entre nós, não podemos ter um bom serviço para todos. 

 A função dos Conselheiros Gerais deve ser bem estudada. A rapidez dos 
modernos meios de comunicação, sobretudo com a introdução da Internet, veio 
agravar a nossa já grande tradição de concentrar a responsabilidade na pessoa do 
Superior Geral. Redescobrir e voltar a dar visibilidade ao papel dos Conselheiros, 
sobretudo no contacto com as Entidades e com as Áreas Geográficas, julgamos 
ser uma tarefa importante para o novo GG. 

 Parece-nos que a figura do Vigário Geral, prevista no projecto de reformulação 
do Directório Geral, possa ser muito positiva para a Congregação, a começar pela 
organização do GG e da sua vida e ritmo de trabalho. Permitirá, além disso, 
aliviar as funções do Superior Geral, sobre quem se concentram directamente 
todas as responsabilidades oficiais e de representação. 

 O número dos Conselheiros tem de ser revisto à luz dos pontos acima 
mencionados. Se for introduzida a figura do Vigário Geral, poder-se-á pensar em 
mais 4 Conselheiros, cada qual encarregado de uma área geográfica (o que não 
significa que deva vir dela), ficando o Vigário mais livre para a coordenação 
geral. 
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 B. Linhas de orientação do GG (2.2.8) 
 O aperfeiçoamento de um estilo de corresponsabilidade no governo da 

Congregação, que evite o centralismo e a desagregação das Entidades, afirmando 
o papel de comunhão e direcção fraterna do GG. 

 Reforço da coordenação e colaboração nas áreas geográficas e da sua articulação 
com o GG.  

 Revisão do modelo das visitas dos membros do GG, ligado à reflexão sobre o 
papel dos Conselheiros Gerais na relação com as Entidades. 

 Verificação (follow up) das orientações e medidas que foram reflectidas em 
conjunto no termo das visitas e noutras mensagens, não como medida de controlo, 
mas como confronto fraterno e ajuda pastoral para o crescimento comum. 
 

C-1 Espiritualidade (3.1.5) 

 Criar as condições para uma vida fraterna centrada nos valores da nossa adesão a 
Cristo, promovendo a escuta da Palavra ("lectio divina"), a Eucaristia e a 
Adoração. 

 Continuação do projecto de informatização dos escritos do P. Dehon para pô-los à 
disposição da Congregação e de quantos neles estão interessados. 

 Estudo e difusão do nosso património carismático a nível espiritual e social, tendo 
presente a crescente diversidade cultural da Congregação. Avaliação crítica dos 
passos feitos neste campo e do seguimento que se lhes deu, concretamente: 
seminários teológicos, congressos e outras iniciativas. 

 Composição, função e organização do CSD e de outros possíveis pólos de estudo 
do nosso carisma, da nossa função e estilo de presença na Igreja e no mundo, e 
modos de envolver confrades e Entidades nestas iniciativas. Colaboração entre 
CSD, Comité Teológico e formação inicial e permanente na Congregação. 

 Aprofundamento de um caminho de vida e empenho laical baseado na 
espiritualidade do Coração de Cristo. 
 

C-2 Pastoral Vocacional e Formação (3.2.4) 

 O desenvolvimento da pastoral juvenil e vocacional, procurando entrar no mundo 
universitário. 

 A análise dos currículos formativos, com a coragem de revê-los à luz dos tempos 
que mudam e das necessidades da Congregação, da Igreja e do mundo de amanhã. 

 A dimensão internacional da formação, a nível tanto dos formandos como dos 
formadores. 

 A coordenação da formação a nível continental e geral: comissão, assembleias, 
encontros de reitores de Escolasticados, mestres de noviços. 
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 O desenvolvimento do modelo de formação permanente aos vários níveis 
(Entidade, Continente, Congregação, com insistência nos sectores de actividade: 
Superiores, educadores, párocos… 
 

C-3 Justiça & Paz e Compromisso social (3.3) 

Permanecem como desafios neste sector: 

 Formação dos nossos jovens e de pessoas especializadas no campo social; e a 
colaboração com outros institutos e organismos eclesiais. 

 No sector da solidariedade, uma melhor organização entre nós, de modo a poder 
coordenar as nossas obras e projectos e, eventualmente, a constituição de um 
organismo que nos represente e possa contribuir para optimizar os esforços e os 
recursos de que dispomos. 
 

C-4 Cultura e Comunicação (3.4.4) 

 Promoção da activa participação e preparação dos nossos professores num 
Projecto dehoniano de Educação, mediante encontros e outras formas de contacto 
e formação. 

 Atenção especial ao mundo universitário, quer nas instituições de nossa 
propriedade ou gestão, quer onde os confrades estão presentes como docentes ou 
como presença pastoral. 

 Estudo de formas de contacto entre as diferentes presenças no mundo da 
comunicação, procurando o intercâmbio de experiências e a colaboração. 

 Aprofundamento do empenho educativo da Congregação, eventualmente 
dedicando a próxima Conferência Geral ao tema da educação. 
 

C-5 Missão Dehoniana (3.5) 

 Mudança de mentalidade, na linha da solicitação capitular, para se deixar levar 
pelo amor de Cristo e abrir o coração à missão, no nosso ambiente e em todo o 
mundo, desde a formação inicial. 

 Efectiva realização da orientação da Conferência de Varsóvia, no sentido de 
propor a todo o Dehoniano um tempo consistente de missão fora da própria 
Entidade de origem. 

 Repensar a coordenação e financiamento da missão internacional, que se torna 
cada vez mais intercultural. 

 Cuidar da formação específica dos missionários que partem, com especial atenção 
para a capacidade de viver em comunidades interculturais. 

 Abrir-se com responsabilidade à possibilidade de novas presenças missionárias: 
China, Paraguai, Tchad… 
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C-6 Família Dehoniana (3.6) 
 Proposta de um caminho de espiritualidade e missão laical, a partir da nossa 

espiritualidade. 

 Coordenação dos grupos já existentes ou em formação, pondo a frutificar os dons 
dos confrades neste campo, mas evitando a referência dos grupos unicamente a 
pessoas individuais. 

 Desenvolvimento da participação laical na nossa missão, no respeito das 
diferentes tarefas e estilos de vida. 
 

D-1 O carisma dehoniano em contexto intercultural (4.3.2) 

 O desafio que resume todos os outros, a nível pessoal e congregacional, é o 
encontro com o Coração de Cristo, de modo a poder dizer, com Paulo, que é Ele 
que nos impele, segundo o lema do presente Capítulo, modelando a nossa vida, 
congregando-nos da diversidade das nossas origens e enviando-nos a anunciar o 
seu Evangelho. 

 A realidade carismática dehoniana, nascida e desenvolvida na Europa, está a 
entrar, cada vez mais, em contacto com novas culturas num diálogo mutuamente 
enriquecedor. Há que recordar que o Evangelho deve incarnar-se nas culturas, mas 
também transformá-las, caso contrário, tornar-se-ia algo de acessório e inútil. A 
própria Congregação tem necessidade de se incarnar nas diferentes culturas, 
sem perder a própria identidade; ou melhor, fazer nascer uma identidade 
dehoniana multicultural. 

 Todas as culturas estão em perene mudança, mesmo no seio dos próprios 
contextos geográficos. Devemos juntar-nos para promover, hoje, o conhecimento 
e o estudo do nosso património carismático, e procurar, com fidelidade criativa, 
para nós e para o povo de Deus, novas expressões e caminhos de vida, a partir da 
transformação do coração, à luz do Coração de Cristo.  

 A formação inicial e permanente é o grande meio que temos á disposição para 
promover este espírito na Congregação. Embora se realize fundamentalmente no 
lugar onde se vive e se trabalha, deve integrar, cada vez mais, uma dimensão 
internacional e intercultural, a nível quer dos formandos quer dos formadores.  
 

D-2 Uma comunhão aberta à internacionalidade (4.3.3) 

 De origem cada vez mais diversificada, somos chamados por Cristo à comunhão 
fraterna, independentemente da raça, idade ou cultura. Antes, a adesão a Cristo 
e a identificação com o nosso carisma formam entre nós uma nova cultura 
comum. A criação de um coração fraterno está no centro do nosso estilo de vida, 
como consequência da adesão a Cristo. 

 A nossa comunhão torna-se cada vez mais internacional e intercultural, como a 
sociedade onde estamos inseridos. Tornamo-nos Dehonianos numa comunidade e 
Entidade concreta, mas o horizonte da comunhão e da missão é a Congregação 
inteira. 
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 Isso deve levar a um maior intercâmbio de pessoas entre as Entidades. Se não 
aumentar este intercâmbio, algumas Entidades mais antigas desaparecerão; outras, 
mais recentes, não amadurecerão, e o nosso futuro tornar-se-á muito problemático. 
É particularmente importante para as Entidades pequenas e médias, (situação em 
que se encontra a maior parte das presenças congregacionais), que podem, assim, 
ser ajudadas a renovar-se e, por sua vez, a colaborar na missão noutras realidades. 

 Porém, a comunhão internacional não significa centralização. A nossa tradição 
de organização centrada nas Entidades é sábia e tem de continuar. Mas temos 
necessidade de maior coordenação e interacção entre as Entidades. E isso passa 
também pelo desenvolvimento de formas colegiais de corresponsabilidade nas 
áreas geográficas e no GG. 
 

D-3 A missão até aos confins da terra (4.3.4) 

 O anúncio de Cristo resume toda a nossa missão, como pessoas e como 
comunidades. Não somos agências de serviços religiosos: queremos "sair das 
sacristias" e propor ao mundo o Evangelho, procurando novos caminhos para a 
missão.  

 As Entidades da Congregação que deram o maior contributo à missão da 
Congregação estão em diminuição de pessoas e meios, enquanto as novas 
Entidades ainda não se envolveram seriamente nela. É necessário um despertar 
comum e corresponsável da missão. 

 Queremos pôr em prática a recomendação da Conferência de Varsóvia de propor 
a cada Dehoniano que passe ao menos uns anos da sua vida numa missão fora da 
própria Entidade de origem? 

 A coordenação da missão internacional deve empenhar as Entidades, Áreas 
Geográficas e GG. Como gerir a disponibilidade das pessoas e dos meios para a 
missão? 

 A participação dos leigos na missão é um sinal dos nossos tempos e exige 
preparação da nossa parte e da sua. Há que olhar para as experiências que existem 
e traçar formas de colaboração no respeito do estado e função de cada um. 


