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PROGRAMAÇÃO PARA O PERÍODO 2007-2009 
 
 
 
Caros Superiores,  
 
 
Depois da VII Conferência Geral e do Encontro dos Superiores (24-26 de Maio de 2006) em 

Varsóvia, o Conselho Geral voltou a reunir-se em Roma desde 9 de Outubro passado. Um dos 
objectivos deste período de reuniões era o de concretizar e encaminhar tudo o que foi proposto naqueles 
importantes acontecimentos. Sobre o tema Missões será feita uma comunicação aparte, a toda a 
Congregação. Aqui ater-nos-emos às resoluções do Governo Geral, em vista do cumprimento da nossa 
Carta Programática até ao ano 2009, tendo presente as sugestões válidas dadas pelos Superiores em 
resposta às Propostas apresentadas dos diversos Sectores naquele encontro. 

Comunicando-vos a programação para o período 2007-2009, convidamos todos a empenhar-se 
intensamente, a fim de que cada etapa do programa possa ser cumprida, para contribuir para o 
crescimento da Congregação na fidelidade à sua missão. 

 
 

Sector Espiritualidade 
 
Uma das insistências do Capítulo Geral foi a realização de um estudo mais aprofundado dos 

valores do nosso carisma. Com a intenção de responder a este pedido, confiámos à Comissão Teológica 
a organização de um Seminário sobre a nossa espiritualidade, no qual devem participar especialistas em 
teologia e espiritualidade, e formadores. Os outros confrades são convidados a contribuir com as suas 
propostas e sugestões. Este seminário será realizado de 9 a 15 de Março de 2008, em Alfragide, Lisboa, 
com o apoio da Província LU. O P. Andreas Madya Srijanto e o P. Gonzalo Arnáiz farão, em nome do 
Governo Geral, os passos necessários para a sua realização. 
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Sector Formação 
 
Formação Inicial 

A formação é a prioridade das prioridades; por isso, depois de ter avaliado o Curso de Formadores 
realizado em 2007-2008, decidimos organizar outro para o ano académico 2007-2008, com a 
coordenação do P. Gonzalo Arnáiz, em Roma. 

É importante que as entidades definam imediatamente os candidatos, porque só se poderá realizar 
se houver pelo menos 12 inscritos. Nos próximos dias seguirá uma carta com mais informações sobre o 
assunto. 

Além do Curso, decidimos convocar um grupo de formadores de cada área geográfica para um 
encontro de 5 dias, com a finalidade de estudar o andamento da formação na Congregação. O P. Cláudio 
Weber enviará aos interessados as indicações práticas. Este Encontro será também em Roma, no mês de 
Novembro de 2007. 

 
Dehonianos em Paróquia: Formação Permanente 

No campo da formação permanente organizar-se-á um Curso de três semanas para os religiosos 
que trabalham em paróquia. Este é certamente o maior campo de acção dos dehonianos em muitas 
Províncias, por isso queremos reflectir sobre como ser religiosos dehonianos na pastoral paroquial. 

Programámos dois cursos, um em espanhol e português, outro em inglês. Pediu-se à Província AR 
para organizar o primeiro em Buenos Aires, de 2 a 21 de Julho de 2007, e ao Distrito PHI para se 
encarregar de coordenar o segundo, a realizar em Manila, em Julho de 2008, de acordo com uma 
programação estudada pelo Governo Geral. Os contactos serão feitos pelo P. Cláudio Weber. 
 
 
Sector Justiça e Paz 

 
O Governo Geral unificou os sectores de Justiça e Paz e Empenho Social, mesmo reconhecendo 

que são distintos entre si. A Conferência Geral de Recife dizia: “O empenho social é dimensão essencial 
do nosso carisma” (cf. Doc XVIII). 

Durante o último encontro reafirmou-se que o acompanhamento deste sector deve ser realizado 
nas zonas geográficas. Além disso, alguns participantes sugeriram, uma vez mais, a necessidade de a 
Congregação se empenhar no sentido de estudar a possibilidade de uma ONG, como canal de 
comunicação com os organismos da Comunidade Europeia, com a perspectiva de canalizar possíveis 
recursos para as nossas obras sociais. Decidimos cumprir alguns passos no estudo da questão, com a 
coordenação do P. Zbigniew Bogacz, neste tempo antes do próximo Encontro de Superiores, em 
Outubro de 2007. 

 
 

Sector Comunicação e Cultura 
 
Comunicação 

No campo da Comunicação contamos com o apoio da ESIC – Madrid para organizar um 
Congresso sobre o P. Dehon e a Comunicação, possivelmente em Novembro de 2007. No interior do 
Convénio, realizar-se-á um encontro entre os comunicadores dehonianos. O P. Claudio Dalla Zuanna 
enviará indicações concretas para este evento. 

 
Cultura 

Em continuidade com o Encontro realizado em 2001, realizar-se-á o II Encontro dos Educadores, 
de 14 a 18 de Julho de 2008. O P. Claudio Dalla Zuanna e uma comissão, com o apoio da Província HI, 
encarregar-se-ão da organização. 
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Sector Família Dehoniana 
 
Foi tomada a decisão de criar um grupo de coordenação, com a finalidade de acompanhar 

particularmente a formação dos leigos que se sentem chamados a orientar a sua vida, inspirando-se na 
espiritualidade do Fundador. Os contactos com os possíveis componentes do grupo serão efectuados 
pelo P. Madya. 

 
 

Sector Estruturas e Administração 
 
Uma comissão coordenada pelo P. Marek Stoklosa apresentará, no próximo encontro de 

Superiores, a revisão redactorial e jurídica da Regra de Vida (Constituições e Directório Geral – cf. 
Moção 3), as propostas referentes ao sistema de nomeação do Ecónomo Geral (cf. Moção 5) e da 
entrada em funções do Superior Geral e seu Conselho, e as alterações das Normas de Administração dos 
Bens (NAB), para uma aprovação “ad experimentum” da parte do Superior Geral e seu Conselho até ao 
próximo Capítulo Geral (cf. Moção 1). 

Outra questão a enfrentar é o tema dos Abusos Sexuais. Não é fácil fazê-lo, particularmente 
porque a nível civil há leis diversas nas diferentes nações. Entretanto, o P. Zbigniew Bogazc encarregar-
se-á de reunir subsídios com a finalidade de preparar um estudo no mês de Outubro de 2007. Para isso 
pedirá a colaboração das Entidades e, particularmente, dos especialistas no campo jurídico. 

Um terceiro empenho do Sector é a organização de um Encontro formativo-informativo para os 
secretários provinciais, em Roma, nos dias 17-21 de Setembro de 2007. O novo secretário geral, P. 
Anisio Schwirkowski, e o P. Zbigniew Bogacz ocupar-se-ão da preparação. 

 
 

Sector Economia  
 
A fim de optimizar a administração dos nossos bens e recursos, está em curso a preparação de três 

Cursos para os nossos Ecónomos: da América, em Brusque, de 22 de Janeiro a 9 de Fevereiro de 2007; 
da Ásia, em Agosto de 2007, em Palembang; da África, em Antsirabé, em Setembro de 2007, sempre 
sob a responsabilidade do P. Aquilino Mielgo, com a colaboração das Províncias BM e IN, e da Região 
MAD. 

 
 Finalmente, pedimos a vossa atenção para o quadro anexo – Calendário dos Acontecimentos 

previstos de 2007 a 2009 – onde encontrareis um quadro geral dos acontecimentos programados até ao 
fim do sexénio, com as datas propostas quer pelo Conselho Geral, quer pelo Encontro dos Superiores. 

Além destes acontecimentos, algumas áreas geográficas realizarão reuniões, encontros e cursos de 
carácter regional, que com todo o gosto apoiamos e encorajamos; as Províncias, Regiões e Distritos 
celebrarão, em 2008, os seus capítulos em vista do XXII Capítulo Geral. Antes de fixar as datas, 
convém contactar o Conselheiro que acompanha a área, para verificar a possibilidade da sua 
participação. 

 
Desejamos que esta programação nos ajude a ser, cada vez mais, Dehonianos em missão, com 

coração aberto e solidário, à semelhança do Coração de Cristo, do P. Dehon, dos nossos mártires e 
pioneiros, cuja memória celebramos nestes dias. 

 
 
 

P. José Ornelas Carvalho, scj 
Superior Geral 
e seu Conselho 



CALENDÁRIO DOS ACONTECIMENTOS PREVISTOS DE 2007 A 2009 Anexo ao Prot. N. 245/2006 
 

SECTOR ACONTECIMENTO LOCAL DATA RESPONSÁVEL 

2007 
Economia Curso Ecónomos – Espanhol-Português BM – Brusque 22 Jan – 09 Fev  Aquilino Mielgo D. 
Formação Permanente Curso “Dehonianos em Paróquia”                       

– Espanhol-Português 
AR – Buenos Aires Julho, 2–21 Cláudio Weber 

Economia Curso Ecómoos – Inglês IN – Palembang Agosto Aquilino Mielgo D. 
Formação Inicial Curso para formadores – um ano CU – Roma Ago 2007 – Jul 2008 Cláudio Weber 
Economia Curso Ecónomos – Francês MAD – Antsirabé Setembro 2007 Aquilino Mielgo D. 
Estruturas e Administração Encontro dos Secretários Provinciais CU – Roma Setembro, 17–21 Bogacz /Anísio 
Conselho Geral Encontro dos Superiores Maiores  CU – Roma Outubro, 22–31  
Formação Inicial Encontro de Formadores   CU – Roma Novembro Cláudio Weber 
Cultura - Comunicação * Convénio: P. Dehon e a comunicação 

* Encontro dos comunicadores dehonianos 
ESIC-HI – Madrid Novembro Claudio Dalla Zuanna 

Conselho Geral Comissão preparatória do XXII Capítulo Geral CU – Roma Dezembro  

2008 
Espiritualidade  Convénio Espiritualidade do Sagrado Coração LU – Alfragide Março, 9–15 Madya / Arnáiz 
 Capítulos Provinciais/Regionais/Distritais  Janeiro – Dezembro  
Formação Permanente Curso “Dehonianos em Paróquia” – Inglês PHI – Manila Julho Cláudio Weber 
Cultura - Comunicação Encontro dos educadores dehonianos HI – Salamanca Julho, 14–23 Claudio Dalla Zuanna 

2009 
Conselho Geral Comissão preparatória do Capítulo Geral CU – Roma Janeiro  
Conselho Geral XXII Capítulo Geral CU – Roma 17 Maio – 12 Junho  
 


