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INTRODUÇÃO 
 

Se queremos servir a Jesus Cristo tal como Ele deve ser servido, é necessário que 

lhe submetamos ao mesmo tempo nossa inteligência, nossa vontade e nosso co-

ração. Vamos submeter-lhe nosso espírito com fé dócil e confiante. Vamos sub-

meter-lhe nossa vontade, tomando os preceitos de seu Evangelho como nossa 

regra de conduta. (P. Leon Dehon)1 

 

1 

A mensagem final do XXIV Capítulo Geral nos lembra, com palavras do Papa Francisco, que 

um Capítulo é uma ocasião para “renovar a docilidade ao Espírito que anima a profecia”. Deste 

modo, queremos entender e aceitar nosso último Capítulo, continuando a acolher este aconte-

cimento como uma ação do Espírito. As circunstâncias excepcionais de sua origem nos ajudam 

a continuar acolhendo o dom do inesperado como parte da dinâmica que Deus nos reserva. 

O Governo Geral anterior escolheu a figura de Abraão para inspirar sua carta programática2. 

Este patriarca, de fato, foi repetidamente surpreendido por Deus que várias vezes invadiu sua 

vida para incentivar e guiar a missão que ele recebeu. Não sem dificuldades, ele ultrapassou 

seu egoísmo para se responsabilizar pelo projeto divino para si e para seu povo. 

O último Capítulo continuou falando sobre o caminho e os viajantes. Tanto uma palavra como 

a outra entram no conceito de sinodalidade3. Mas não basta o significado literal da palavra. 

Não basta “caminhar juntos”. Durante o Tempo Pascal, contemplamos a história daqueles que 

se apartaram do que aconteceu em Jerusalém. Curiosamente, quanto mais se afastavam da cruz, 

                                                           
1 Chroniques du Règne (1895) - CHR 1895/89. 
2 “Misericórdia. Nas sendas de Deus”. Programa do Governo Geral 2015-2021, Roma 2016. 
3 XXIV Capítulo Geral, Mensagem final, 34. 
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mais dificuldade tinham em se entenderem, e não era por lhes faltarem as palavras: “dialoga-

vam, (...) conversavam e discutiam”! (Lc 24,14). 

No entanto, tudo começou a mudar à medida em que se deixam acompanhar, quando se deixam 

questionar e aprendem a olhar para os acontecimentos com olhos diferentes, com uma perspec-

tiva que os leva para lá de suas expectativas e de seus próprios interesses. Ouvindo e acolhendo, 

receberam. Passo a passo, aquele forasteiro deu nova vida aos seus corações. Eles conseguiram 

curar a memória, até então carregada de negatividade e frustração, para a levar a descobrir um 

anúncio que transborda de vida e esperança. O outro, o Forasteiro, estava transformando-os, 

libertando-os de si mesmos e do peso da amargura e dos medos que eles carregavam. E sim, 

tudo isso aconteceu “enquanto eles estavam a fazer o seu caminho”. 

Aquele viajante que queria e sabia se aproximar, trouxe à tona sua cordialidade, e ainda mais, 

conseguiu reconciliá-los: “Fica conosco, porque já é tarde e o dia está quase no fim” (v. 29). 

Sem o conhecimento deles, o inesperado convidado preparou-os, passo a passo, para o maior 

jantar de suas vidas. Naquela tarde, eles compartilharam muito mais que um pedaço de pão. 

Naquelas mãos, em suas palavras e no pão partido que Ele lhes dava, descobriram a Vida que 

se oferece e o Amor que transforma. Eles contemplaram e provaram a grande bênção do Pai. 

Eles aprenderam a caminhar juntos. 

É a esta sinodalidade que somos chamados! Ela nos ajuda a manter os corações apaixonados e 

despertos; ela mantém viva a memória de Jesus; ela nos chama a fazer comunidade e faz de nós 

testemunhas da Boa Nova; ela arranca o medo de voltar ao lugar da Cruz e de nela contemplar 

a vitória da Vida. É esta sinodalidade que queremos aprender e na qual queremos crescer: é ela 

que nos mantém em caminhos sempre novos de discipulado.  

 

2 

De coração agradecido, queremos renovar nossa condição de discípulos. Mesmo reconhecendo 

nossa fragilidade, ansiamos proclamar em todas as ocasiões e lugares que “seu caminho é tam-

bém o nosso caminho” (Cst. 12). Como fazer isso, a não ser contemplando e vivendo o Evan-

gelho que nos foi dado? Foi o que nosso Fundador assumiu: “[O Evangelho] é o livro que eles 

devem constantemente estudar, meditar e, por assim dizer, devorar”4. 

Em Padre Dehon encontramos o testemunho coerente de uma vida aberta ao Evangelho: ele o 

contemplou, ele o viveu e ele o compartilhou. A lectio continua da Boa Nova, a proximidade 

com a Eucaristia e seu compromisso com os desafios de seu tempo marcaram sua vida espiritual 

e sua intensa atividade pastoral. Nele reconhecemos a impressão de “uma autêntica «cultura 

eucarística». Este modo de pensar e agir resume-se em três palavras: comunhão, serviço e 

misericórdia”5. 

                                                           
4 L. Dehon (1902), EXT 8035170/02. 
5 Papa Francisco, Discurso aos particpantes na Assembleia Plenária do Pontifício Comitê para os Congressos 

Eucarísticos Internacionais, Roma 10.11.18. 
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À luz do carisma que cada um de nós recebeu e compartilha, queremos continuar acolhendo 

este dom em uma obediência atenta à vontade de Deus. Mas, tal como os discípulos, não esta-

mos livres de distrações, conflitos e arrogância. Como eles, também nós precisamos de conti-

nuar harmonizado a mente, o coração e pés com os ensinamentos do Mestre: “a qualidade de 

nossa vida religiosa e a eficácia de nosso apostolado dependem, em grande parte, do constante 

esforço de adaptação e renovação” (Cst. 104). 

A renovação do nosso discipulado também se verifica na proximidade existencial às muitas 

realidades humanas em que poderia parecer que investir a vida e o que temos é uma proposta 

perdedora: “Somos os discípulos de Cristo, cujo coração parece que se inclina mais para as 

classes infelizes, e que abraça com carinho os pequenos e os oprimidos”6. 

 

3 

Assim que iniciamos nosso serviço no Governo Geral, começamos com as visitas às Entidades 

e comunidades da Congregação; entre outras foram visitadas: Áustria-Croácia, Confederação 

Holandesa, Angola, Chile, Taubaté (BSP), Comunidade Internacional da Ásia (ICA), Índia e 

Alemanha. Antes do final deste ano, também concluiremos as visitas à Argentina, ao Uruguai, 

ao Brasil São Paolo, Indonésia, Albânia e Venezuela. Queremos passar o máximo de tempo 

possível em cada comunidade, encontrando-nos com cada religioso. Cada reunião destas tem 

sido uma escola. O diálogo com cada religioso, com cada comunidade, enriquece, inspira e 

provoca um compromisso. 

Temos muito a dizer uns aos outros. Precisamos de nos escutar. De qualquer forma, conscientes 

de nossos dons e de nossos limites, a comunidade é o lugar que nos deve trazer à memória, sem 

glamour ou ambigüidade, da exortação de Paulo: “Tenham entre vocês a mesma atitude que 

Cristo Jesus” (Fl 2,5). 

Diante das tentações de egocentrismo e indiferença, o Sint unum (Jo 17,11) nos oferece a nossa 

vida pessoal e comunitária enquanto dinâmica saudável para “a progressiva libertação do ego-

ísmo, que é a recusa do amor de Deus e da fraternidade” (Cst. 95). Na docilidade ao Espírito, 

queremos continuar entrando nesse dinamismo que nos permite aceitar-nos a nós mesmos, com-

preender-nos a nós mesmos, amar-nos a nós mesmos e superar as nossas resistências pessoais, 

culturais, étnicas e sociais que desfiguram nossa verdadeira identidade e missão. 

Em momentos de reflexão e estudo comunitário, é sempre enriquecedor escutar a voz da Igreja 

em relação à Vida Consagrada: o que se espera de nós? Entre as diversas possibilidades, pro-

pomos que se dê especial atenção ao documento “Partir de Cristo”7, que constitui uma pers-

pectiva inspiradora sobre a Vida Consagrada e seus desafios, que podemos complementar com 

a releitura das nossas Constituições.  

                                                           
6 L. Dehon (1897), REV 8031040/6. 
7 Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, Partir de Cristo: Um 

Renovado Compromisso da Vida Consagrada no Terceiro Milênio, Cidade do Vaticano 2002. 
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4 

Prestar atenção aos setores da vida da Congregação tem-nos ajudado a conhecer e acompanhar 

mais de perto os muitos e variados modos em que nos estamos desenvolvendo e expressando. 

Formação, espiritualidade, evangelização e atividade missionária resumem em grande parte o 

que somos e o que fazemos. 

Neste momento, cada setor é acompanhado por um texto da nossa Regra de Vida SCJ, que 

consideramos significativo. Dentro dos diversos setores, por sua vez, indicamos algumas ques-

tões ou áreas que em nosso entender precisam de uma atenção especial, ao mesmo tempo em 

que aceitamos aquilo que pediu o XXIV Capítulo Geral8, que se desse continuidade a algumas 

orientações inspiradas no XXIII Capítulo Geral. Cada orientação evidenciada é introduzida por 

um texto bíblico, para nos recordar que nossa atividade nasce de um discernimento guiado pelas 

boas ações de Deus e pela atenção à realidade em que nos encontramos. 

Entre as orientações, destacamos os centros/casas de espiritualidade que temos ou acompanha-

mos na Congregação. Da mesma forma que nossos centros educacionais dehonianos começa-

ram a trabalhar em rede, esperamos desenvolver uma rede de centros espirituais para a troca de 

ideias e projetos. 

Destacamos também a presença da Família Dehoniana no campo da atividade missionária. Gos-

taríamos de incentivar a comprometermo-nos com aqueles que vivem sua fé cristã de maneiras 

muito diferentes e inovadoras e acolhem o carisma que nos caracteriza. Ao mesmo tempo, que-

remos apoiar as iniciativas missionárias que a Família Dehoniana está desenvolvendo.  

 

1. FORMAÇÃO: UMA CONGREGAÇÃO QUE APRENDE 

É a realização da unidade de uma vida religiosa apostólica que deve orientar 

toda a atividade de formação da comunidade. Procure-se, pois, unificar pouco a 

pouco, na vida concreta, os aspectos do compromisso (Cst. 93) 

O modo como somos formados molda a forma como vivemos nossa vida religiosa apostólica. 

É por isso que queremos orientar todas as atividades de formação para a integração do valor 

humano e espiritual em nossa vida cotidiana. Isso significa cuidar atentamente de nossa forma-

ção, acompanhando e apoiando todos os envolvidos nesse processo. 

Alguns instrumentos, especialmente a nossa Ratio Formationis Generalis, podem ajudar-nos a 

manter nossas comunidades no caminho da formação permanente. A Ratio nos ensina como 

unificar os elementos diferentes, mas essenciais, nesse processo. A vida comunitária é também 

uma maneira de aprender. É nossa escola de formação. 

Através de uma formação sólida, queremos: 

                                                           
8 XXIV Capítulo Geral, Mensagem final, 2. 
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 Oferecer aos confrades recursos para desenvolver uma personalidade madura a nível 

humano e espiritual. 

 Aprender o que significa pertencer a uma Congregação internacional e como podemos 

olhar para lá de nossos limites. O Capítulo nos lembra que tais experiências internacio-

nais devem ser bem coordenadas para ajudar os confrades a servir a Igreja e a Congre-

gação (cf. XXIV Capítulo Geral, Mensagem final 8). 

 Encorajar e motivar os jovens a descobrir sua vocação, especialmente a considerar a 

possibilidade da vida religiosa. Cada confrade está encarregado de promover as voca-

ções (cf. XXIV Capítulo Geral, Mensagem final 12). 

1.1 Ratio Formationis Generalis 

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 

coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. (Mt 11,29) 

Ao longo da nossa história SCJ, ganhamos muita experiência em formação. Nossos sucessos, e 

até nossos erros, nos ajudam a encontrar a melhor maneira de formar e ser formados. Nós olha-

mos para o Coração de Jesus, para aprender como devemos formar de acordo com o Seu cami-

nho. 

Nós propomos: 

1.1.1 Um apelo para que todas as Entidades desenvolvam uma cultura de leitura e discus-

são sobre a Ratio Formationis Generalis através de partilha em grupo, conferências, 

atividades em datas especiais da Congregação, etc.  

1.1.2 Cuidar da nossa identidade dehoniana através de diversos métodos pedagógicos, 

para que cada membro seja capaz de expressar e viver mais plenamente o carisma 

dehoniano.  

1.2 Vida comunitária (Doc. orientador: “Partir de Cristo”)  

Sede bondosos e misericordiosos uns para com os outros, perdoando-vos mutu-

amente, como também Deus vos perdoou em Cristo. (Ef 4,32) 

A vida comunitária é um lugar onde cada confrade experimenta a conversão e a aceitação das dife-

renças. É também um lugar de conflitos através do qual devemos experimentar a compaixão e o 

perdão em Cristo. Dentro da comunidade podemos aprender a ser “bondosos e misericordiosos uns 

para com os outros”. A comunidade deve criar um ambiente que remova tudo o que bloquear o 

crescimento pessoal. Nós queremos: 

1.2.1 Ler e integrar o documento “Partir de Cristo”.  

1.2.2 Usar todos os meios disponíveis para ajudar os confrades a desenvolver um estilo 

de vida saudável e uma maneira de interagir que apoiem nossa vida em comum. 
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Nossas Entidades têm muitos recursos humanos e espirituais que podem ser apro-

veitados e colocados em prática. 

1.3 Coordenação internacional 

O corpo é um e, não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do 

corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece 

com Cristo. (1 Cor 12,12)  

Desde que estamos cientes do significado do “Nós Congregação”, nossas Entidades têm vindo 

a tomar cada vez mais consciência de pertencer a uma comunidade internacional. No entanto, 

deveríamos não esquecer que somos um só corpo. Somos um em Cristo. 

Estamos caminhando em direção a uma colaboração que envolve um intercâmbio de confrades, 

que enriqueça a todos. Deve, pois, ser bem estruturado e acontecer em um diálogo entre os 

Superiores. 

Passos para chegar a este objetivo: 

1.3.1 Fomentar a colaboração entre Entidades através de uma coordenação oficial (cf. 

XXIV Capítulo Geral, Mensagem final 11). 

1.3.2 Preparar cada confrade para experiências interculturais em comunidades internaci-

onais como lugares para descobrir novas maneiras de servir a Deus através de um 

modus vivendi diferente (cf. XXIV Capítulo Geral, Mensagem final 13).  

1.3.3 A língua é a porta que abre a pessoa para mundos novos. Continuamos a promover 

o inglês como a língua de comunicação na Congregação e incentivamos os con-

frades a aprendê-lo. Além disso, aprender o francês nos dá acesso às nossas raízes 

de fundação.  

 

2. ESPIRITUALIDADE: UMA CONGREGAÇÃO QUE REZA 

Chamados a servir a Igreja na Congregação dos Padres do Sagrado Coração de 

Jesus, nossa resposta supõe uma vida espiritual: uma comum abordagem ao do 

mistério de Cristo, sob a direção do Espírito, e uma atenção particular àquilo 

que, na inesgotável riqueza desse mistério, corresponde à experiência de Padre 

Dehon e dos primeiros membros da Congregação. (Cst. 16) 

Reconhecemos que nossa resposta dehoniana ao chamamento divino “pressupõe uma vida es-

piritual”. Estamos convencidos que a espiritualidade dá força à nossa identidade e deve conti-

nuar sendo uma fonte real para o nosso serviço apostólico, educacional e social. Nesta profunda 

relação entre o espiritual e o apostólico, reconhecemos uma importante dimensão do nosso 

carisma na Igreja. 

A espiritualidade capacita-nos para entender melhor nosso mundo e orienta nosso serviço. 
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Neste serviço, queremos prestar especial atenção aos jovens. Conscientes do valor da espiritu-

alidade dehoniana, queremos promover movimentos de juventude dehoniana na Igreja. 

No tempo presente de nossa história, notamos duas metas importantes a serem alcançadas: 

 crescer e renovar nosso “Sint Unum” dehoniano, diante de todas as formas de tribalismo, 

castismo e nacionalismo, que dividem as pessoas em todo o mundo; 

 promover em nossa Congregação estudos dehonianos, que nos ajudem a crescer no co-

nhecimento de nossa Regra de Vida. 

Para progredir nesses importantes objetivos, trabalharemos em três áreas de interesse.  

2.1 Estudos dehonianos 

Assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura, 

e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que 

excede todo o conhecimento, para que sejais plenificados em toda a plenitude de 

Deus. (Ef 3,18-19) 

Procurar as melhores maneiras de conhecer “o amor de Cristo que ultrapassa todo o conheci-

mento”, o principal objetivo desta área de interesse é divulgar os estudos dehonianos em nossa 

Congregação e fazer chegar seus frutos a cada confrade. Este campo requer atenção a diferentes 

níveis, começando pelo nível geral e terminando a nível de cada Entidade. Incentivamos a cri-

atividade de cada Entidade para atingir este objetivo, tendo em conta a especial utilidade de:  

2.1.1 Promover teses e estudos especializados sobre temas dehonianos e expandir o pro-

grama de bolsas de estudo dehonianas no Centro de Estudos Dehonianos em Roma.  

2.1.2 Estudar e traduzir a nossa Regra de Vida (cf. XXIV Capítulo Geral, Mensagem final 

7 e 26).  

2.1.3 Apoiar o Centro de Estudos Dehonianos (CSD) em Roma e desenvolver centros 

semelhantes em diferentes continentes.  

2.2 Comissões teológicas dehonianas 

Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conheci-

mento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. (Col 

1,9) 

O XXIV Capítulo Geral observou o importante papel das Comissões teológicas continentais 

em nossa Congregação (XXIV Capítulo Geral, Mensagem final 6). Reconhecemos a importân-

cia da Comissão teológica internacional dehoniana e das Comissões teológicas dehonianas con-

tinentais, para progredir na compreensão teológica do mundo moderno e da relação de nosso 

carisma dehoniano com ele. Em nossa perspectiva dehoniana, esta é uma maneira específica de 

crescer em “conhecimento da vontade de Deus... com toda a sabedoria e discernimento espiri-

tual”. 
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Como particularmente úteis, queremos indicar:  

2.2.1 A promoção de iniciativas e estudos de temas concretos que nos ajudem a compre-

ender teologicamente os acontecimentos do nosso mundo contemporâneo, dando 

particular atenção ao tema do Sint Unum.  

2.2.2 A formação de especialistas acadêmicos dehonianos que contribuirão para a forma-

ção e preparação de sacerdotes e religiosos (cf. Cst. 31; XXIV Capítulo Geral, Men-

sagem final 22).  

2.3 Centros de espiritualidade dehoniana 

Pois, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou Eu no meio 

deles. (Mt 18,20) 

O grande desejo do nosso Fundador para a sua Congregação era que tivesse casas de adoração 

perpétua (cf. DG 83,2), onde os discípulos de Jesus pudessem experimentar verdadeiramente a 

presença do seu Mestre “no meio deles”. Centros espirituais atraem a atenção das pessoas nas 

diferentes culturas e sistemas sociais do mundo moderno. 

Para aproveitar o potencial existente neste apostolado nas diferentes Entidades, queremos in-

centivar:  

2.3.1 A colaboração entre centros espirituais dehonianos, visando a criação de uma rede 

para estes centros.  

2.3.2 Procurar espaços para criar este tipo de atividade nas Entidades onde ainda não exis-

tem. 

2.3.3 Promover um estilo dehoniano de retiro espiritual, fiel à herança do Padre Dehon.  

 

3. EVANGELIZAÇÃO: UMA CONGREGAÇÃO QUE ANUNCIA  

Em comunhão com a vida da Igreja, queremos contribuir para instaurar o reino 

da justiça e da caridade cristã no mundo. (Cst. 32)  

O desejo do Padre Dehon de instaurar o Reino do Sagrado Coração nas almas e nas sociedades 

continua em nossos dias através do nosso trabalho de evangelização. Queremos que as pessoas 

sintam o grande amor que Deus tem por elas, mostrado no modo como servimos. 

Cristo estendeu a mão às pessoas negligenciadas e excluídas. Viu talentos e dons que outros 

não viram e chamou discípulos dessa periferia. Seu caminho era estender a mão, curar, confortar 

consolar, perdoar e evangelizar. Seu caminho deve ser o nosso caminho. 

O XXIV Capítulo Geral (cf. Mensagem final 23-24) nos recordou que os setores de apostolado 

nos quais somos chamados a trabalhar são uma ocasião privilegiada para colocar em prática e 
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comunicar o nosso carisma. Somos chamados a refletir continuamente sobre a nossa experiên-

cia apostólica, para aprendermos uns com os outros um modo comum de ser e trabalhar, com 

renovado acento na dimensão social do nosso carisma. 

Jesus nos ensinou a valorizar as crianças em nosso meio e queremos que cada uma de nossas 

comunidades e apostolados estejam atentos às necessidades urgentes da juventude em nosso 

mundo de hoje, tal como Padre Dehon fez em seu tempo. 

Os dois principais objetivos neste setor são: 

 Discernir e desenvolver um estilo dehoniano no nosso trabalho apostólico. 

 Estar ao serviço dos jovens com criatividade, tal como fez o nosso Fundador, por exem-

plo, através da Obra de São José (conhecida como o Patronato de São José) em Saint 

Quentin.  

3.1 Educação 

Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. 

(Mt 19,14) 

Os Dehonianos têm uma presença significativa no campo da educação, com mais de 50 insti-

tuições de ensino em 15 diferentes Entidades. Estas instituições vão desde pequenas escolas 

primárias a universidades que oferecem graduações avançadas. Embora possam ser muito dife-

rentes entre elas, têm uma grande oportunidade de aprender umas com as outras. Fiéis ao exem-

plo de Padre Dehon, continuamos a lutar pela educação em um sentido holístico, que forme 

estudantes e professores que sejam inteligentes, honestos e santos. 

Nesta área são três os objetivos:  

3.1.1 Continuar a desenvolver a rede educacional dehoniana. 

3.1.2 Estudar e implementar uma pedagogia dehoniana da educação. 

3.1.3 Promover e apoiar nossos próprios institutos de estudos teológicos, particularmente 

em Taubaté e Hales Corners.  

3.2 Centros pastorais e paróquias 

Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto 

vos ordenei. (Mt 28,19-20) 

As paróquias e os centros pastorais continuam a ser um importante sinal visível do nosso serviço 

à Igreja. São lugares em que podemos efetivamente fazer discípulos promovendo nossa espiri-

tualidade e carisma entre os fiéis a quem servimos. Em algumas Entidades, as paróquias tam-

bém são uma fonte primária de vocações. Um desafio contínuo é manter o equilíbrio entre as 

exigências do trabalho e a necessidade de uma vida comunitária dinâmica e viável. 



 
 

10/14 

Nesta área, queremos: 

3.2.1 Integrar nosso ministério, vida comunitária e consagração (cf. Carta Circular de 14 

de março de 2019). 

3.2.2 Crescer no conhecimento de nossa espiritualidade enquanto na medida em que a 

compartilhamos com aqueles a quem servimos. 

3.2.3 Discernir e desenvolver um estilo dehoniano do nosso trabalho apostólico que res-

peite a vida comum). 

3.3 Comunicação 

Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e 

conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. (Jo 8,31-32)  

É verdade que as ações falam mais alto que as palavras. Ainda assim as homilias que fazemos, 

as reflexões teológicas que escrevemos e as histórias que contamos têm um profundo impacto 

na fé das pessoas. A Congregação está envolvida em muitos projetos e atividades que é impor-

tante compartilhar num modo que eduque, inspire e evangelize. As mídias sociais e de massa 

formam e influenciam valores e ideias e sabemos que devemos estar no centro desse diálogo. 

Os objetivos desta área se baseiam no trabalho iniciado pela Administração anterior:  

3.3.1 Continuar desenvolvendo uma estratégia comunicativa que cuide da comunicação 

interna e externa da Congregação. Estamos procurando a nossa identidade comum, 

ainda que evitando a uniformidade (cf. XXIV Capítulo Geral, Mensagem final 31).  

3.3.2 Todas as Entidades devem ter uma pessoa/equipe responsável pela comunicação 

(SCJ e leigo/a) e pelo menos um membro preparado em ciência da comunicação. 

 

4. AÇÃO MISSIONÁRIA: UMA CONGREGAGAÇÃO EM SAÍDA 

A atividade missionária constitui para ele uma forma privilegiada de serviço 

apostólico. (Cst. 31) 

A atividade missionária, enquanto “forma privilegiada de serviço apostólico”, requer um de-

senvolvimento cuidadoso. Por essa razão, o XXIV Capítulo Geral se mostrou favorável a pro-

curar novas presenças missionárias, incluindo-as em um plano estratégico global. 

Por isso, propomos: 

 Estar abertos às iniciativas de serviço voluntário missionário e incentivar a formação 

missionária e social dos jovens (cf. XXIV Capítulo Geral, Mensagem final 19). 

 Promover novas presenças, tendo em conta todas as diversas missões da Congregação. 
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 Desenvolver e sistematizar o processo de preparação, discernimento e colaboração entre 

Entidades, especialmente na mesma área geocultural, tendo sempre em mente os dois 

princípios complementares de solidariedade e subsidiariedade (cf. XXIV Capítulo Ge-

ral, Mensagem final 21). 

 Recordar a perspectiva vocacional e os nossos outros critérios (cf. DG 33,4) no mo-

mento de assumir um compromisso de novas fundações missionárias.  

4.1 Novas presenças 

Começou a enviá-los dois a dois. (Mc 6,7) 

Ao enviar seus discípulos “dois a dois”, Jesus nos compromete com uma cooperação substan-

cial no trabalho missionário.  

Para isso, queremos incentivar:  

4.1.1 A procura de novos espaços e disponibilidade de novos confrades para o anúncio do 

Evangelho (na Ásia, na África, na América Latina e na Europa) (cf. XXIV Capítulo 

Geral, Mensagem final 20). 

4.1.2 Convidar todas as Entidades e áreas geoculturais a zarpar com o vento do Espírito 

Santo, participando nas iniciativas de novas presenças. 

4.1.3 Aproveitar esta oportunidade como uma possibilidade oferecida para refletir sobre 

o desenvolvimento de novas formas jurídicas nas áreas geoculturais (cf. DG 139.4; 

XXIV Capítulo Geral, Mensagem final 21). 

4.2 Ir às periferias  

Qual de vós, tendo cem ovelhas, se perder uma, não deixa as noventa e nove no 

deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? (Lc 15,4) 

A atenção e a determinação do Pastor “em busca da ovelha perdida” levaram-no a ir às perife-

rias. Trata-se também de uma nova maneira de expressar uma das dimensões essenciais do 

nosso carisma. Isso nos levará a: 

4.2.1 Identificar as periferias geográficas e existenciais e optar pelos pobres, migrantes, 

presos, povos indígenas, marginalizados, etc.  

4.2.2 Dar mais vitalidade aos trabalhos sociais e colocá-los em rede.  

4.2.3 Participar em iniciativas eclesiais de promoção da justiça, paz, reconciliação e sal-

vaguarda da criação, dando especial atenção à encíclica Laudato Si’; colaborar com 

os leigos, na sua formação na Doutrina Social da Igreja, e com outras organizações 

civis e/ou religiosas (cf. XXIV Capítulo Geral, Mensagem final 24).  
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4.3 Família Dehoniana 

Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos Céus, esse é meu irmão, irmã 

e mãe. (Mt 12,50) 

Expandir a família de Deus para incluir todos aqueles que “fazem a vontade do Pai” é uma 

inspiração para compartilharmos o carisma dehoniano dentro da Família Dehoniana (cf. XXIV 

Capítulo Geral, Mensagem final 6). 

Neste sentido, desejamos que: 

4.3.1 Haja pelo menos um confrade em cada Entidade encarregado da colaboração com a 

Família Dehoniana. 

4.3.2 Este crescer juntos no carisma seja a expressão de uma corresponsabilidade que te-

nha em conta o caráter específico de cada ramo da Família Dehoniana. 

4.3.3 Os materiais formativos que foram publicados e traduzidos para os leigos dehonia-

nos tornem-se bem conhecidos e sejam utilizados.  

 

5. ACOMPANHAMENTO  

Em nosso serviço como Governo Geral, queremos acompanhar a vida de nossa Congregação 

nos diferentes continentes e setores de atividade. Ao mesmo tempo, gostaríamos de promover 

a colaboração e a partilha de experiências entre diferentes áreas de nossa Família religiosa. 

Estamos verdadeiramente nos tornando mais uma Congregação cada vez mais internacional. 

Vocês notarão que enquanto a maioria dos continentes tem um Conselheiro para coordenar a 

atividade, a Europa contará com a colaboração de quatro Conselheiros. Cada um dos setores 

terá pelo menos dois Conselheiros trabalhando juntos nos campos de nosso serviço à Igreja e à 

sociedade. Em todos os setores, queremos enfatizar a importância da pastoral juvenil.  

 

5.1 Áreas geográficas 

P. STEPHEN 

HUFFSTETTER 

P. LÉOPOLD 

MFOUAKOUET 

P. ARTUR 

SANECKI 

P. ALEXANDER 

SAPTA 

P. LEVI 

DOS ANJOS 

CAN ANG ESP ICA ACR CHI 

FIN CMR/CHD ITM/ALB INA/TWN ARG/URU ECU 

GBI EUF MOL IND BSP/BSL GER 

IND MAD POL/SLO 

SWI/UKR 

PHI BRE POR 

ITS MOZ VIE BRM/PAR VEN 

NLV RDC   BYE  

USA RSA     
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5.2 Setores e campos 

FORMAÇÃO ESPIRITUALIDADE EVANGELIZAÇAO MISSÃO 

RATIO  

FORMATIONIS  

P. Léopold-P. Levi 

CENTRO DE ESTUDOS 

DEHONIANOS (CSD) 

P. Artur-P. Alexander 

EDUCAÇÃO 

P. Stephen 

P. Levi 

NOVAS PRESENÇAS 

P. Léopold 

P. Alexander  

VIDA  

COMMUNITÁRIA  

P. Stephen-P. Levi  

COMISSÕES 

TEOLÓGICAS INT. 

P. Artur-P. Léopold 

CENTROS PASTORAIS 

E PARÓQUIAS 

P. Stephen-P. Artur 

IR ÀS  

PERIFERIAS 

P. Levi-P. Stephen 

COORDENAÇÃO 

INTERNACIONAL 

P. Stephen-P. Levi 

CENTROS DE ESPIRI-

TUALIDADE DEHON. 

P. Artur-P. Stephen 

COMMUNICAÇÃO 

P. Levi  

Secretário geral 

FAMÍLIA 

DEHONIANA  

P. Alexander-P. Artur 

Pastoral das vocações 

P. Léopold 

P. Levi 

P. Stephen 

Juventude dehoniana  

P. Alexander 

P. Artur-P. Léopold 

P. Stephen 

Pastoral da Juventude 

P. Artur 

P. Levi 

P. Stephen 

Jovens voluntários 

P. Alexander-P. Artur 

P. Léopold-P. Levi  

P. Stephen 

 

6. CALENÁRIO DE ATIVIDADES 

ANO ENCONTRO DATAS 

2019 

 

Encontro de Novos Superiores das Entidades 04-07.11 

Conferência sobre o Sagrado Coração de Jesus (Roma) 08-09.11 

Encontro de Superiores das Entidades 11-15.11 

2020 Seminário Teológico a nível congregacional  12-17.07 

2021 

 

Conferência Geral e Encontro dos Superiores das Entidades Primavera 

Encontro de animadores das Casas de retiros/Centros de espirituali-

dade SCJ 
Outono 

2022 

 

Encontro de Ecônomos SCJ  

Encontro de Procuradores das Missões 
02-06.05 

Encontro de Superiores das Entidades 07-11.11 

2023 Encontro de Formadores SCJ  24-28.04 

2024 Capítulo Geral Primavera 
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CONCLUSÃO 

Como Conselho Geral, garantimos que faremos a nossa parte para atingir estes objetivos gerais 

nos próximos anos. No entanto, um plano só terá sucesso se as pessoas e as Entidades o levarem 

a sério e criativamente se apropriarem dele com criatividade. Queremos escutar e acompanhar 

as Entidades à medida que elas forem propondo atividades que nos ajudem ao longo do cami-

nho. Está prevista uma discussão mais completa destas ideias, durante a reunião de Superiores 

das Entidades, de 11 a 15 de Novembro de 2019.  

Este roteiro de nossa jornada pode ser leve em direções específicas. Não conhecemos cada 

curva na estrada nem cada parada ao longo do caminho, mas o nosso destino é claro: o Reino 

de Deus. Unidos a Cristo, oferecemos nossas vidas como uma oblação, enquanto caminhamos 

juntos nesta aventura da vida consagrada. 

Desafiamo-nos a escutar o Evangelho em espírito orante, a aprender com Cristo e a sair para 

anunciar o que vimos, ouvimos e sentimos em nossos corações. 

Pai Eterno, mantenha-nos abertos à obra do seu Espírito e, com Maria, possamos louvá-lo 

para sempre. (Liturgia das Horas, Festa da Visitação). 

 

 

 

P. Carlos Luis Súarez Codorniú, scj 

Superior Geral 

e Conselho 
 


