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Saudação de Natal

A nossa saudação de Natal quer falar-vos de um Deus amoroso e apaixonado, cujo 
envolvimento com o homem o liberta das trevas das tiranias politicas, sociais e pessoais. 
A mensagem do Natal resume- -lo Jesus, 

para que fique connosco nas nossas perdas, desapontamentos, relações falhadas; n
mortes que tivemos no ano passado, nas nossas dificuldades e dores, nos sonhos que 
não pudemos realizar. Em todas as situações da nossa condição humana a mensagem do 
Natal recorda-nos que Deus quer vir até nós e estar connosco. Deus, o mais apaixonado 
dos amantes, quer ser Emmanuel.

A todos os irmãos e irmãs da família de Arnaldo Janssen nós desejamos um Feliz Natal 
e abençoado Ano Novo!

O nosso novo endereço electrónico: ajscteam@gmail.com
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1. Convivencia de Inverno

que teve lugar de 1 a 16 
de Dezembro. Os objectivos eram estes:

1. Aprofundar o autoconhecimento e o conhecimento do outro para chegar a 
relações mais profundas;

2. Fortalecer o espírito da equipa dos membros do AJSC de forma a 
testemunharmos e darmos um sinal visível de mútua colaboração;

3. Clarificar, articular e chegar a uma visão, missão, natureza e funcionamento da 
equipa do AJSC;



4. Organizar o programa trienal e o plano de formação contínua para a equipa;
5.

No primeiro dia a equipa entrou em oração e reflexão baseada no tema. Seguiu-se a 
partilha na parte da tarde e a celebração da Eucaristia foi o culminar do dia. Os restantes 
dias foram passados na discussão e formulação do plano trienal. A equipa foi abençoada 
com a presença da Ir. Cristina Avalos e do P. Gregory Pinto, as pessoas de contacto nos 
Generalatos. Eles funcionaram como moderadores nas sessões sobre o trabalho em 
equipa, que se alargaram por 5 dias. Entre os aspectos mais salientes da Convivência 
apraz-nos registrar estas sessões, que conduziram a uma relação mais profunda entre os 
membros da equipa e à formulação do plano trienal.

2. Emmie Despede-se

Depois de cerca de oito anos na equipa do AJSC, chegou a vez de Emmie se despedir. 
Para ela foi uma experiência enriquecedora ter estado no berço da família de Arnaldo e 
ter encontrado muitos membros das 3 Congregações, provenientes de diferentes 
culturas, línguas e tradições. Durante a sua permanência em S. Miguel ela ganhou a 
estima não só da equipa, mas também da comunidade da casa. Ela vai sair para a Casa 
Mãe, o Convento do Sagrado Coração, onde iniciará o seu serviço de coordenadora do 
Terciado Internacional das SSpS.

Agradecemos-te, Emmie, do mais profundo dos nossos corações, pela tua significativa 
colaboração oferecida ao longo destes anos às nossas 3 Congregações e particularmente 
à equipa. De maneira especial, queremos agradecer teres ficado connosco por mais um 
ano para nos ajudares no processo de transição para o nosso novo serviço. Estamos 
muito gratos pela confiança e amizade que nos presenteaste. Esperamos e rezamos para 
que toda a tua experiência na equipa seja uma garantia para o teu novo serviço. 
Desejamos-te as mais abundantes bênçãos de Deus para o novo apostolado. Ficamos 
teus vizinhos.

3. Atividades do AJSC

De 3 a 13 de Agosto, Aneta e Peter Dusicka estiveram em actividade no Terciado 
Indonesiano das SSpS na parte referente à espiritualidade. Foi uma experiência única, 
pois tudo tinha que ser traduzido para a língua indonésia.

Renato fez o Curso de Alemão no Instituto Steink, de Bonn, nos meses de Agosto a 
Outubro. Ele ficou a residir na comunidade de St. Augustin.

Celestina, depois de completar o Curso básico de língua alemã na Academia Klausenhof 
em Dingden, decidiu passar para Mainz e ficou na casa Provincial da Alemanha. 
Continuou o estudo da língua numa escola nas redondezas, onde tinha aulas pela manhã
e prática da língua à tarde com a ajuda de uma das Irmãs da comunidade.



Durante o mês de Outubro Peter Dusicka e Emmie estiveram no Ghana participando no 
Curso Internacional de Formadoras SSpS. Eles moderaram o seminário sobre a 
espiritualidade de Arnaldo Janssen e ajudaram no Retiro guiado de 8 dias oferecido às 
participantes. 

Aneta, Celestina e Renato estiveram em Nemi, de 6 a 12 de Novembro, para o retiro 
guiado  ao grupo Dei Verbum.

Em Novembro Peter Dusicka esteve na paróquia SVD de Goch para ajudar no serviço 
paroquial e adquirir um melhor manejo da língua alemã.

4. Notícias das Províncias

Da India

O P. Gregory Arockiam SVD, Coordenador nacional do AJSC, oferece-nos no seu 
informe anual uma visão global das actividades desenvolvidas em 2011. Escreve
a minha transferência de DWS, Pune para Atma Darshan, o Secretariado Arnaldo 
Janssen foi mudado para Atma Darshan, Andheri. O secretariado nacional continua a 
distribuir materiais de apoio como CDs, livros, artigos e marcadores em ordem a 
promover a espiritualidade da geração fundadora. No ano passado fui convidado a 
orientar um Retiro para 60 estudantes do Propedêutico em Vidya Niketan, Mysore. O 
retiro estava baseado na espiritualidade trinitária missionária e na geração fundadora. 
Foi uma excepcional experiência para os nossos estudantes para conhecerem e 
valorizarem a geração fundadora através de liturgias criativas, conferências e os meios 
audiovisuais.

No mês de Outubro a equipa do Secretariado de Arnaldo Janssen (AJS) organizou um 
retiro de 30 dias para 8 Servas do Espirito Santo, que se preparavam para os votos 
perpétuos em Fevereiro de 2011. O Secretariado de A. Janssen era constituído pela Ir. 
Vilma SSpS (Indore), P. John Serrao e por mim. Seguimos a modalidade introduzida 
recentemente em Steyl e foi uma grande experiência aprofundar o nosso carisma e 

Um colóquio sobre Arnaldo Janssen teve lugar de 17 a 20 de Novembro. O tema do 

conjunta SVD/SSpS.

Do Oriente

No dia 16 de Janeiro, apesar do gelo e do frio cortante, iniciou-se com grande 
alegria a Associação das Servas Missionárias do Espírito Santo (SSpSA). Trinta adultos, 
homens e mulheres, constituíram o primeiro grupo da SSpSA, uma comunidade de 
leigos missionários. Eles fizeram o seu compromisso durante uma solene celebração da 
Eucaristia. O que faz este facto verdadeiramente significativo é que esta é a primeira 
associação deste tipo em todo o país.



Do Brasil

A Ir. Agada introduz os novos membros da equipa e partilha as actividades 
realizadas. Escr temos 3 encontros anuais, durante um dia, para 
partilhar, reflectir e estudar em conjunto, para avaliar e planificar. No dia 3 de 
Novembro tivemos o último de tais encontros neste ano. Estiveram presentes os PP. 
Thomas Hughes e Mario Steffen e as Irmãs Ilca Maria Hendges, Nilva Moro e eu 
própria. Desta vez iniciamos o encontro com uma hora de oração e Lectio Divina sobre 
o texto de Lc. 15, 1-10. Fizemos então a nossa avaliação e constatámos que temos 
programas ad intra: para os Formadores, para os nossos jovens que estão no processo de 
discernimento vocacional, retiros para as SSpS, para os Noviços e estudantes de 

etc. Ad extra: fomos convidados 
como animadores de programas para as diferentes fases da formação a nível da 
Conferência dos Religiosos, para programas de formação contínua, retiros bíblicos, 
animação bíblica de leigos pertencentes a diferentes grupos de reflexão pastoral etc.

6. Continuando em contacto

Gostaríamos de informar, que tivemos problemas com o velho Email. Podes contactar-
nos através do novo endereço: ajscteam@gmail.com

Valorizaríamos muito o envio de materiais que possam ajudar no trabalho de animação 
espiritual. Àqueles que já o fizeram e partilharam conosco tais materiais (artigos ou 
esquemas de trabalho), o nosso obrigado.

O boletim AJSC é enviado em 5 línguas: inglês, alemão, espanhol, português e 
indonésio. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer o trabalho árduo 
dos tradutores. Que Deus vos abençoe! Esperando notícias vossas,

Com os nossos melhores cumprimentos, 

Aneta, Celestina, Peter, Renato.


