
CEAJ Boletim
Boletim # 16

 Steyl – Maio 2012 SSpS / SVD / SspSAP 

Saudações calorosas e sinceras da Equipa do Centro da Espiritualidade Arnaldo 
Janssen (AJSC) em Steyl:

Aneta Kolodziejczyk, Celestina Tangan, Renato Gnatta e Peter Dusicka.

Nossa direcção de correio eletrónico: ajscteam@gmail.com

Neste boletim:

1. Convivência de Verão,
2. Actividades de AJSC
3. Impressões dos participantes do VI Curso dos Formadores SVD
4. Notícias
5. Estando/mantendo em contacto

1. Convivência de Verão

Teve lugar / realizou-se nos dias 10 a 26 de Maio de 2012 em Steyl a convivência 
regular de verão da equipa. Neste encontro foi revisado o programa de três anos e 
foram  feitos  planos  iniciais  para  o  Seminário-Workshop  para  os  animadores 
espirituais locais que terá lugar de 17 de Setembro a 17 de Outubro de 2014 em Steyl. 
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Como é costume os membros da equipa de AJSC fazerem o retiro em conjunto 
um vez em cada dois anos, eles fizeram o seu retiro nos dias 13 a 19 de Maio em 
Wahlwiller. A beleza da paisagem e a natureza do lugar, assim como uma orientação 
compassiva e prudente da Ir. Martina criou uma experiência que vai durar sempre.

A Equipa gostava de partilhar convosco a sua Declaração Visão-Missão.
Declaração da Visão:

Nós temos a visão da nossa equipa do CEAJ (AJSC) como uma comunidade 
DINÂMICA testemunhando a presença compassiva da Trindade, sobretudo nas 

situações de fronteira.
Declaração da Missão:
Para conseguir a nossa Visão nos comprometemos a nós mesmo a:
1. Aprofundar nossa relação com Deus e como equipa uns com outros.
2. Viver e partilhar a espiritualidade da nossa Geração Fundadora no contexto actual. 
3. Estar disponíveis para a animação espiritual dos membros da Família de Arnaldo, 
incluíndo os colaboradores leigos.
4. Animar, formar e colaborar com os animadores espirituais locais.

2. Actividades do CEAJ (AJSC)

a. Reunião do CEAJ com AGS em Steyl: nos dias 9-12 de Janeiro de 2012

Os participantes de AGS (Arbeitsgemeinschaft Spiritualität): Ir. Helena Berger 
SSpS (AUS), P.  Heinz Schneider SVD (GER), P. Stephan Dahler SVD (SWI), Ir. 
Claudia Theinert SSpS (GER).

Sergiu-se na reunião da AGS em Marienburg, Suíça, em Janeiro de 2011, a ideia 
de ter essa reunião. Este grupo está composto de SSpS e SVD, que têm a tarefa de 
trabalhar para a animação espiritual nas suas respectivas províncias.

A equipa de CEAJ apresentou o documento “A natureza e função – redefinindo a 
estrutura  de  CEAJ”,  que  então  foi  discutido  em  pormenor.  A discussão  também 
incluiu as formas de ajudar a formar a “LSA”, animadores espirituais locais da zona 
de língua alemã de Europa.

O pedido veio da AGS para trabalhar mais próximo com CEAJ no futuro em 
termos de animação espiritual.  A expressão concreta deste pedido era uma proposta 
que  CEAJ  e  AGS  iriam  tomar  como  tema  específico  da  nossa  espiritualidade, 
procurando  materiais  relacionados  com  este  tema,  então  se  reúnem  juntos  para 
desenvolver este tema de tal maneira que possa ser útil para um dia de recolecção ou 
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retiro, leitura, reflexão e meditação.
Um tema  específico:  A Encarnação  e  humanidade  de  Jesus,  texto  bíblico: 

Prólogo de S. João
Data e lugar do encontro:  21-24 de Janeiro de 2013, em Steyl.  No final,  na 

avaliação  deu-se  a  perceber  que  esta  reunião  foi  como  uma  fonte  de  alento  e 
encorajamento. A proposta em si mesma para encontrar e trabalhar com CEAJ mais 
próximo, é também um sinal que esta reunião foi um bom estímulo para a futura 
colaboração.

b. Programa de CEAJ na Ucrânia e na Eslováquia: De 04 de Fevereiro – 04 de Março 
de 2012

Programa na Ucrânia: De 07 – 08 Fevereiro, um Seminário-Workshop sobre as 
Emoções e Comunicação não-violenta realizou-se em Werbowiec orientado pela Ir. 
Aneta  e  pelo  P.  Pedro.  A proposta  do  dito  tema  veio  da  Província.  Esta  é  uma 
tentetiva das irmãs para pôr em prática as directivas do XIII Capítulo Geral SSpS. 
Participaram 15 irmãs e um SVD neste seminário.

Entre os temas tratados um dos que se baseou na reflexão sobre Jesus mesmo e 
como Ele  viveu e expressou suas  emoções  foi  muito  útil.  Mais  adiante,  as  irmãs 
também reflectiram na pessoa do S. Arnaldo Janssen, especialmente no que respeita 
ao seu crescimento próprio em lidar com emoções e expressando ternura. As irmãs 
apreciaram muito esta reflexão que, de certo, modo mudou a imagem estereotipada 
de nosso Fundador.

Em seguida houve retiro de oito dias de 09 – 16 de Fevereiro seguindo a dinâmica 
da Lectio Divina baseado no tema: Mulheres na Bíblia. Nisto participaram oito irmãs. 
Apesar  do  inverno  ser  muito  severo  –  as  temperaturas  a  chegar  aos  30  graus 
negativos,  ambos  os  membros  da  equipa  de  CEAJ  foram  recebidos  muito 
calorosamente.

O Programa na Eslováquia realizou-se de 18 de Fereveiro – 03 de Março em 
Ivanka  e  em Nitra.  O  acento  principal  do  seminário  foi  o  tema  tomado  do  XIII 
Capítulo Geral SSpS:

Ser Transformadas – ser testemunhas autênticas.
Realizaram-se workshops (oficinas) separados para vários grupos: a geração de 

idade média (32 irmãs), irmãs idosas (25), irmãs e SVD na formação inicial (25) e um 
workshop (oficina) para as irmãs SSpSAP (5). Todos os três ramos da família de 
Arnaldo tiveram a oportunidade de participar neste programa.

A última parte do programa foi um retiro pessoal guiado para 10 irmãs SSpS, que 
teve lugar na casa missionária em Nitra, Kalvaria.
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c. Retiro de 30 dias para SSpSAP em Steyl: Fevereiro – Março de 2012

A Ir. Celestina acompanhou duas irmãs filipinas da Adoração Perpétua no retiro 
guiado de 30 dias de 01 Fevereiro – 02 Março de 2012, em preparação para a sua 
celebração do jubileu de Prata. Quase no fim outra irmã juntou-se para um retiro de 8 
dias. Ainda outra irmã ao saber do retiro, também chegou a Steyl desde Berlim para 
fazer seu retiro guiado de 30 dias. Ela fez o retiro de 25 de fevereiro – 25 de Março. 
As irmãs estavam muito felizes e agradecidas por ter esta oportunidade rara de fazer 
um retiro de 30 dias.

d. VI Curso de Formadores SVD, Steyl-Oies-Nemi, de 12 de Março – 03 de Maio de 
2012

A primeira parte do curso dos formadores SVD, que se refere como secção de 
Steyl, teve lugar na casa missionária de S. Miguel nos dias 12 – 28 de Março.  Esta 
parte  foi  facilitada  pela  equipa  de  CEAJ  com o  P.  Renato  e  Ir.  Celestina  como 
orientadores  principais.  Participaram 30  participantes  de  dez  países  diferentes  de 
nascimento e ao mesmo tempo a trabalhar em quinze países de missão.

A secção de Steyl dividiu-se em três partes:
a.  Nossos  inícios  –  Geração  Fundadora  (história  de  Arnaldo  Janssen,  Bem-

aventuradas: Maria Helena e Josefa, e os primeiros Irmãos). As irmãs de Adoração 
apresentaram a Madre Maria Michaela quando o grupo foi visitá-las. A história da 
vida de S. José Freinademetz foi apresentada durante a peregrinação ao Tirol.

b. Nossa viagem com o Espírito – Desenvolvimento SVD ao longo dos anos até 
ao presente.

c.  A vivência  da nossa espiritualidade missionária  hoje  –  A história  actual  da 
nossa família.

Na apresentação da história de vida da geração fundadora, o mais significativo foi 
o centrar mais atenção no aspecto da cada pessoa como formador.  Em geral pode 
dizer-se que os participantes consideraram o curso muito significativo e útil, que se 
notou nos seus comentários e avaliações.

O  P.  Peter  McHugh,  escreveu  um  artigo  acerca  deste  curso  com  o  título: 
Formação para Vida. Este pode-se descarregar da nossa página web.

e. Retiro em Nemi: De 21 -30 de Abril de 2012

P.  Pedro,  Irs.  Aneta  e  Celestina  foram a  Nemi para ajudar  a  orientar  o  retiro 
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guiado  aos  formadores.  Também fizeram parte  da  equipa  o  P.  Peter  McHugh,  P. 
Herbert Scholz e P. Lukas Jua.

f. Seminário e retiro em Moçambique: De 19 de Abril – 07 de Maio de 2012

P. Renato e Ir. Emmie, foram a Moçambique para orientar um workshop (oficina) e 
retiro  para  os  membros de  ambas  províncias.  O seminário  baseou-se  no tema do 
Sínodo Africano Reconciliação, Justiça e Paz.
O  grupo  que  participou  no  seminário  era  de  16  SVDs  e  20  SSpS  irmãs.  O 
workshop/seminário durou cinco dias. A seguir realizou-se um retiro semi-guiado. No 
processo  os  participantes  tomaram  consciência  que  necessitam  mais  formação 
permanente, incluindo os estudos antropológicos e sociológicos sobre a cultura local 
de modo que facilite uma compreensão melhor e relacionamentos sobretudo com as 
vocações locais.

3. Impressões dos participantes do Curso de formadores

Alguns  dos  participantes  resumiram  suas  experiências  de  Steyl  da  seguinte 
maneira:

“Em muitas culturas, há um proverbio que diz, “O sangue é mais grosso que  
água”, quer dizer, que a origem, a família de um é de uma importância maior... isto 
é,  nesta  mesma  linha,  em  resumo,  Steyl  pode  ser  descrito  como  um  lugar  que 
transforma, a onde nossa família Arnaldo começou, e estando aqui, sentimo-nos em 
casa,  onde os confrades cumprimentam-se com sorrisos,  esta é nossa origem, as  
raízes da nossa missão e espiritualidade. Os dias passam, os anos passarão, mas  
Steyl ficará para sempre no meu coração e nas minhas memórias.”

(P. Martin Kawana)

“O que é mais notável e comovedor é o espírito com que os presentes membros  
na comunidade de Steyl  continuam vivendo o espírito do fundador e da geração 
fundadora. Esta é minha experiência e a experiência de todos no grupo que estamos  
na Casa em Steyl. A saudação fraterna, o sorriso cativante e o sentimento de unidade  
fazem-me  sentir  realmente  em  casa  na  família  de  S.  Arnaldo  Janssen.  Cada 
programa que temos tido, as aulas, reflexões e as peregrinações dentro e fora de 
Steyl têm aumentado de verdade a minha percepção e aprofundamento do meu amor  
por esta família do Sto. Arnaldo Janssen”.

(P. Balaprasad Madanu)
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“Ao olhar para trás nestas duas semanas, o meu coração está cheio de gratidão.  
Estou profundamente agradecido ao querido Deus por ter feito possível para mim  
participar neste curso de formadores. Para mim, as últimas duas semanas estiveram 
cheias de graça.  Durante estas duas semanas, eu estive pisando o mesmo solo (a  
mesma terra) que a geração dos fundadores tinham pisado, respirei o mesmo ar que  
tinham respirado.  Ainda  que  estejamos  separados  uns  dos  outros  por  um  largo 
período de mais que duzentos anos, eu ainda sinto sua presença neste lugar santo,  
onde  eles  trabalharam  e  viveram,  encantados  e  cativados  pela  mesma  visão.  
Escutando as  histórias  da geração fundadora,  fiquei  tocado e  impressionado em 
especial pelo seu desinteresse, pela sua sede ardente na busca da vontade de Deus.  
A geração dos fundadores não procurou mais nada que a vondade de Deus... só a 
vontade de Deus! Essa é a lição mais preciosa que tenho aprendido da geração  
fundadora, em especial do Padre Arnaldo”.

(P. Pablo Xu)

4. Notícias

Bumbai, Índia 
P. Gregório Arockiam partilha, o resultado do colóquio que teve lugar nos dias 17 – 
20 de Novembro de 2011:

“O tema do colóquio  era:  “As pegadas  de nossa viagem espiritual  e  missão  
hoje”. Neste colóquio participaram 42 SVDs e 26 SSpS e foi realmente um evento da  
família  de  Arnaldo.  Os  participantes  vieram  de  todas  as  cinco  SVD 
Províncias/Região e as quatro Províncias SSpS. Foi muito gratificante contar com a 
presença de D. Leo Cornelio, SVD, Arcebispo de Bhopal, que celebrou a Eucaristia  
no primeiro dia e deu dois temas nessa manhã. Participaram  no Colóquio Nacional  
três  Provinciais  SVD e quatro  Provinciais  SSpS.  Ao início  do primeiro dia foi  a  
cerimónia solene da abertura oficial. Em seguida, D. Thomas Menamparampil, SDB,  
arcebispo de Guwahati, dirigiu palavras da abertura. Ele desafiou a audiência para  
buscar caminhos novos e criativos de proclamar a Boa Nova.

Foram apresentados 11 temas, 7 pelos SVDs e 4 pelas Irmãs SSpS.  Os temas 
principais foram: Missão, Espiritualidade e Formação.  Os temas tinham sido bem 
investigados e no contexto da Índia.

Ainda  houve  testemunhos  e  partilha  pessoal  de  como  a  espiritualidade  tem 
tocado as suas vidas. Também tivemos três leigos, do grupo leigos Discípulos da 
Palavra  Divina  (DDW),  que  falaram de  como a  espiritualidade  de  Arnaldo  tem 
transformado suas vidas e o que eles fazem pelos pobres e necessitados. Houve uma  
mesa redonda sobre “preocupações ecológicas” e uma mulher, a Sra. Deepika, falou  
com paixão sobre a necessidade de abordar este tema candente.
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...  Esta  foi  realmente  uma verdadeira  experiência  da  Família  de Arnaldo no  
aprofundamento da nossa espiritualidade religiosa missionária no contexto de hoje”.

Os  participantes  também  elaboraram  planos  de  acção  para  as  respectivas 
Províncias SSpS e SVD.

5. Mantendo o contacto

Podem  ler  e  descarregar  os  artigos  e  outros  materiais  do  CEAJ  que  estão 
colocados na área pública na página web de SVD:  http://www.svdcuria.org. Basta 
clicar no mapa do sítio e depois clicar em AJSC-CEAJ. As irmãs podem ter acesso 
aos mesmos entrando na página web SSpS:  www.worldssps.org . Clicar nos Outros 
Enlaces, e logo, clicar AJSC.

Estaríamos  muito  agradecidos  se  nos  podem  enviar  materiais  (artigos  ou 
módulos)  que  nos  possam  ser  úteis  no  trabalho  de  animação  espiritual.  Se  os 
enviarem para nós, nós podemos colocá-los no nosso sítio da web para que os demais 
tenham acesso a eles. Também ficaríamos muito agradecidos se nos pudessem enviar 
alguma notícia ou actividades na sua Província relacionada com animação espiritual, 
usando a seguinte direcção: ajscteam@gmail.com , Bem haja aos que têm sido fiéis 
na partilha dos materiais.

O  Boletim  do  CEAJ  é  enviado  em  cinco  línguas:  inglês,  alemão,  espanhol, 
português  e  indonésio  (bahasa).  Queremos  aproveitar  esta  oportunidade  para 
reconhecer o trabalho árduo dos nossos tradutores. Que Deus os bendiga, e dê mais 
força.

Enquanto escrevemos este boletim estamos celebrando Pentecostes, por isso vos 
desejamos: Que o Espírito Santo continue a alentar e inspirar a todos nós em nossa 
missão de anunciar o amor compassivo de Deus Uno e Trino onde quer que estejamos 
e em tudo que façamos.

Esperamos com interesse de escutar de vocês.
Com nossas orações e melhores saudações,

Aneta, Celestina, Renato, Peter
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