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COMUNICADO N. 19

SOBRE AS ACTIVIDADES DO GOVERNO GERAL

Caros Confrades,
Depois de alguns meses, durante os quais o Governo Geral esteve empenhado em diversas
actividades, sobretudo nas visitas em várias zonas da Congregação, quer da parte do Superior Geral,
quer dos Conselheiros Gerais, agora todos os membros do Conselho Geral encontram-se em Roma
para passar o período de permanência estável dedicado ao desenrolar de reuniões, para o despacho
das questões jurídicas e administrativas no interior da Congregação.
De seguida, queremos dar-vos informações sobre algumas das decisões tomadas pelo Superior
Geral e seu Conselho nas reuniões efectuadas até este momento.

Cúria Geral
1. Nos dias 16 a 20 de Outubro passado, os membros do Conselho Geral tiveram um período
de retiro numa localidade próxima de Roma, durante o qual houve oportunidade para
consolidar o conhecimento recíproco e para haver momentos de oração e de trabalho num
clima tranquilo, fora da Casa Geral. É uma tradição que está em vigor há alguns anos e que é
apreciada por todos os membros do Governo Geral.
2. O Superior Geral, na data de 21 de Outubro de 2006, nomeou o novo secretário geral na
pessoa do P. Anísio José SCHWIRKOWSKI, da Província BM, o qual até este momento
exercia as funções de vice-secretário geral. Estas últimas foram confiadas ao P. Paweł
KROK, da Provincia PO, que já colaborava com a Cúria Geral, no interior do staff do Centro
de Estudos.
Estas nomeações foram necessárias no seguimento da partida de Roma do P. Marek
STOKŁOSA, que exerceu as funções de vice-secretário geral (1997-1999) e de secretário geral
(1998-2006), o qual foi chamado a assumir um cargo como docente na Faculdade de Direito
Canónico de Varsóvia.
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O seu trabalho ao serviço da Cúria Geral e de toda a Congregação merece um agradecimento
especial pelo empenho que sempre demonstrou e que foi de grande ajuda, graças à sua
competência e profissionalismo, mas também à sua disponibilidade fraterna.
O Superior Geral poderá valer-se ainda da colaboração do P. Marek Stokłosa, que
continuará a ser um colaborador da Cúria Geral com o cargo de “Coordenador dos
consultores jurídicos do Superior Geral e do seu Conselho”, nomeação que lhe foi conferida
no próprio dia 21 de Outubro passado pelo próprio Superior Geral, pela competência e
preparação que o P. Marek sempre demonstrou nestas matérias, e que são de grande
importância para o cumprimento das tarefas do Governo Geral.
3. Durante a sessão de 24 de Outubro de 2006, o Superior Geral e seu Conselho aprovaram as
actas da VII Conferência Geral, realizada em Varsóvia no passado mês de Maio, assim
como as actas da Reunião dos Superiores Maiores SCJ, que decorreu também em Varsóvia.
Os trabalhos da Conferência Geral serão publicados num novo número da colecção
“Documenta”.
4. No decorrer das sessões do Conselho Geral, o Superior Geral e os conselheiros apresentaram
as visitas feitas às diversas entidades da Congregação nos meses passados, assim como uma
programação das futuras visitas que se efectuarão nos próximos meses. Além disso, está
também em preparação um calendário dos acontecimentos previstos até ao próximo
Capítulo Geral, que será enviado a todas as Províncias logo que esteja completo, sendo
também publicado na página web da Congregação (www.dehon.it).

Províncias/Regiões/Distritos
1. BC
O Superior Geral, na sessão de 12 de Outubro de 2006, com o consentimento do seu Conselho,
confirmou a nomeação do P. Mariano WEIZENMANN como vice-Superior Provincial da Província
Brasileira Central.

2. FL-NE
Durante a mesma sessão de 12 de Outubro de 2006, foi confirmado pelo Superior Geral, com o
consentimento do seu Conselho, o P. Richard MECHELMANS como superior local de Lanaken, para
um 4º triénio consecutivo.

3. CH
No decorrer da mesma sessão acima indicada, o Superior Geral e seu Conselho procederam à
nomeação do Superior Provincial da Província Chilena, na pessoa do P. Julien BRAUN. Numa
sessão posterior, a 10 de Novembro de 2006, foram também nomeados os membros do Governo
Provincial. Portanto, toda a administração provincial da Província CH fica assim composta:
Superior Provincial
1° Conselheiro
2° Conselheiro
3° Conselheiro
4° Conselheiro

P. Julien BRAUN (1° triénio)
P. Cristhian Eduardo GATICA ASTETE
P. Herman LEEMRIJSE
P. Ricardo Rafael MENAY PINO
P. Jaime Eduardo SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

O triénio terá início a 1 de Janeiro de 2007.
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4. CAN
O Superior Geral, com o consentimento do seu Conselho, na sessão de 27 de Outubro de 2006,
suprimiu canonicamente a comunidade de Pointe-au-Chêne (Grenville-sur-la-Rouge), Quebec –
Canada, erecta na Diocese de Saint-Jérôme a 1 de Setembro de 1953. A supressão da comunidade
tem efeito imediato.
Além disso, o Superior Geral autorizou a passagem do confrade Dieudonné Tchouteu da
Província dos Camarões à Região de Canadá, depois de ter obtido o consentimento do seu Conselho
na mesma sessão.

5. IND
O Superior Geral, com o consentimento do seu Conselho, obtido na sessão de 12 de Outubro de
2006, admitiu ao Diaconado o escolástico Thomas Vinod CHITTILAPPILLY, do Distrito da Índia.

6. MAD
O Superior Geral, depois de ter analisado os resultados da consulta efectuada na Região de
Madagáscar, para a renovação da administração, com o consentimento do seu Conselho, obtido
durante a sessão de 3 de Novembro de 2006, nomeou o novo Governo Regional de MAD, assim
composto:
Superior Regional
1° Conselheiro
2° Conselheiro
3° Conselheiro
4° Conselheiro

P. Agostinho Clemente GONÇALVES NETO (1° triénio)
P. Nicola GIAMPIETRO
P. Justin RAZAFINDRAKOTO
P. Armando BAPTISTA DA SILVA
P. Gabriel RAHAVANOLONA

O triénio terá início a 1 de Janeiro de 2007.
Em conclusão deste comunicado, queremos enviar a todos vós as nossas mais caras saudações e
o voto de um bom e fecundo trabalho para o bem da Congregação e da Igreja que somos chamados
a servir.
In Corde Jesu,

P. Anísio José Schwirkowski, scj
Secretário Geral
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