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Formação dos Irmãos SVD para a Missão 

  
(Ir. Samuel R. –esquerda- e um grupo de candidatos Irmãos, INH, 2011)  

1. Introdução 

Após as reflexões de ontem sobre a nossa participação na “Missio Dei”, em particular, a 
partir do “Diálogo Profético” e da promoção da “Fraternidade” no mundo, agora gostaria de 
compartilhar alguns pensamentos sobre a “Formação” dos Irmãos SVD. Ao preparar esta palestra, 
eu consultei vários documentos sobre a formação verbita (p.e. Re-imaginando os caminhos do 
nosso itinerário vocacional comum; Vocês são todos Irmãos; a Segunda Assembléia Geral sobre a 
Vocação do Irmão SVD, entre outros). Sou consciente das limitações da minha conferencia, mas 
vou tratar de abordar este tema da melhor maneira possível. 

  Como já o fiz anteriormente, também aqui vou partilhar com vocês alguns slides (PPT) 
sobre a formação dos Irmãos em votos temporários da SVD a fim de ter um panorama geral deles. 
Um outro PPT dará uma visão do conjunto dos Primeiros Destinos dos Irmãos na última década. 
Assim, poderemos apreciar o “perfil” deles (nacionalidade, profissão, e província/região de trabalho 
missionário). Esta palestra será complementada mais tarde com uma breve apresentação dos 
programas atuais de formação na Zona PANAM, com particular enfoque naquele do Brasil.  

2. Preparar-se para a Missão 

Como o título desta apresentação sugere, a formação verbita é para a missão. Isto já foi 
estabelecido em vários documentos da SVD (p.e. “Formação SVD para a Missão”: programas de 
preparação prática para a missão (OTP/PFT, 2001); logo, “Re-imaginando os caminhos do nosso 
itinerário vocacional comum”, 2010). Obviamente, isto vale também para a formação dos Irmãos! 
Com isto quero enfatizar a perspectiva missionária que deve orientar o caminho formativo: toda a 
nossa vida e os nossos trabalhos (por mais insignificantes que estes sejam) participam direta ou 
indiretamente na missão de testemunhar o Reino de Deus a partir do nosso carisma verbita. Então, 
surgem algumas perguntas: de que modo a nossa formação ajuda os formandos a “crescerem” nesse 
testemunho? São as nossas comunidades formativas “escolas de diálogo” (cf. EDV 1, n. 102)? Até 
que ponto os formandos praticam o diálogo profético nos trabalhos pastorais/sociais?  

Mas, eu também gostaria de mencionar os vários aspectos positivos da formação dos Irmãos 
nos últimos anos: mais Irmãos em votos temporários da Zona PANAM estão fazendo a experiência 
de PFT/OTP em outras culturas –fora da América Latina-; eles fazem uma formação profissional de 
qualidade, complementada com uma boa formação religiosa/teológica. Eu sei que eles fazem uma 
experiência de trabalho pastoral/social durante esse processo formativo e que vivem em 
comunidades inseridas nos bairros populares. Eu ainda gostaria de acrescentar a coragem de dois 
Irmãos jovens (Josimar Ferreira e Sebastião T. da Silva) de fazer a sua formação profissional no 
exterior. Assim, tem muita coisa positiva na formação e eu faço questão de mencioná-lo aqui.   



2

Certamente, devemos acrescentar alguns desafios na formação atual. 
Assim, uma primeira dificuldade que eu notei há tempo é a escassa 
presença de Irmãos em votos perpetuos acompanhando a formação inicial.
(Em toda a Zona PANAM temos somente 3 Irmãos fazendo isto e um deles 
já tem 92 anos!).  

Um segundo desafio que eu vejo é a dispersão dos Irmãos em votos 
temporários em várias províncias (2 na BRC, 2 na BRS, 4 na ARS, 1 em PAR, e 1 em COL). Note-
se que não faço alusão àqueles Irmãos que estão fazendo o PFT o uma experiência pastoral/social 
durante esse período de formação (p.e. Alex Cleber de Oliveira, na BOL). Refiro-me sobre todo ao
Juniorado (formação teológica e profissional). Nesse sentido, eu já tenho partilhado varias vezes 
nos últimos anos a minha intuição que deveríamos ter no máximo três casas de formação para os 
Irmãos juniores em toda a Zona PANAM: uma para os de fala espanhola, outra para os de fala
portuguesa e a restante para os de fala inglesa.

Pessoalmente, acho que isto ajudaria a consolidar a identidade dos Irmãos juniores nesta 
fase da sua preparação teológica e profissional; mas também permitiria “acolher” Irmãos em votos 
temporários da Indonésia (ou de outros países) para a sua formação profissional nessas casas. (No 
recente seminário para os novos provinciais em Nemi, o Pe. Leo Kleden, ProSupIDE, expressou a 
sua abertura para enviar Irmãos juniores a outros paises a condição de que existam comunidades 
formativas de Irmãos juniores). Lembremos que uma comunidade internacional de alguns Irmãos 
juniores (5, 6 ou mais) tem um papel positivo na animação vocacional (p.e. a comunidade de 
Irmãos de Cebu, nas Filipinas). Além disto, os Irmãos estrangeiros receberiam um diploma de 
estudos que lhes facilitaria logo a sua inserção missionária nas províncias que falam essas línguas.  

Por outra parte, alguns confrades (e estudantes) poderão sem dúvida argumentar que estas 
casas de formação “separadas” contradizem de certa forma o nosso testemunho de comunidades 
verbitas, segundo a Constituição 104 (formada por clérigos e leigos). Em parte eles têm razão, mas 
só em parte. De fato, esta seria somente uma etapa de formação especial, levando em consideração 
que os Irmãos já vêm fazendo outras etapas formativas em comum com os estudantes clérigos (pré-
noviciado e noviciado). Aliás, vocês seguramente se lembram que a recomendação n. 6 da Segunda 
Assembléia sobre a Vocação do Irmão SVD  (2009) precisamente trata deste assunto:  
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Como se faria isto na prática, “são outros quinhentos...” Contudo, penso que vale a pena 

considerar as possibilidades que temos par implementar essa recomendação. Incluso, se houver 
poucas casas de formação específicas para Irmãos, nós teremos mais chances de encontrar Irmãos 
formadores qualificados para esse acompanhamento. Eu fico por aqui com esta proposta; vocês 
poderão depois fazer um intercambio de opiniões ao respeito nos grupos de discussões...  

Outra dificuldade eu vejo em relação com a promoção vocacional. Por exemplo, quantos 
materiais (p.e. artigos/panfletos, PPT, etc.) sobre a animação vocacional dos Irmãos são produzidos 
regularmente e compartilhados?  Tenho a impressão que poucos... O que vocês acham? Por isso 
ontem eu quis compartilhar alguns artigos escritos por diferentes Irmãos, seja em votos temporários 
com em perpetuos, sobre o testemunho de alguns Irmãos verbitas no boletim “Hermanos SVD”.
Outros materiais eu achei na Internet (e.g. Ir. Damien Lunders, Tarcisius Ruyter, etc.). Em síntese, 
acontece que temos muitos Irmãos que fazem um trabalho missionário excelente, ou que dão um 
bom testemunho de vida consagrada, mas são pouco conhecidos... (Isto me faz pensar no exemplo 
que Jesus utilizou ao falar da fé que não deveria ser ocultada – cf. Mt 5, 15).  
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Outro ponto que merece maior atenção é a formação missionária. Há pouco, numa conversa 
informal no nosso Generalato, alguém perguntou, O que fica da formação missionária dos nossos 
formandos, se deixamos de lado os estudos de Filosofia e Teologia? A resposta, muito pouco! 
Por isso, eu acredito que seja necessário investir mais energias e recursos num estudo formal da 
Missiología (através de cursos/seminários) e da leitura pessoal de temas relacionados à missão hoje. 
Nessa linha de pensamento, o principio orientador n. 8 do documento “Re-imaginando os 
caminhos do nosso itinerário vocacional comum” menciona explicitamente: 
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A pergunta é: estamos satisfeitos com a formação recebida nessas disciplinas/matérias? Se a 
resposta for “sim”, então tudo bem; mudamos de assunto. Mas se a resposta for “não”, então 
deveríamos fazer algo a mais para melhorar esse aspecto fundamental da formação verbita. Vocês 
têm algumas sugestões a esse respeito? 

Em relação aos desafios, podemos acrescentar mais um. Trata-se do cultivo da vida 
consagrada na formação. Este é um tema que requer bastante atenção nos dias de hoje, 
principalmente pelo ambiente cultural que não favorece um compromisso religioso duradouro. Mas, 
também pelo fato que muitos confrades em votos perpetuos enfatizam mais o seu “ser missionários” 
em detrimento do seu “ser religiosos”. Esta deficiência se traduz não poucas vezes em crises 
vocacionais, em práticas de clericalismo ou num ativismo individualista no dia-a-dia. Eu acredito 
que para os Irmãos seja de vital importância nutrir esta identidade de consagrados, especialmente no 
contexto da nossa Congregação (com quase 90% dos seus membros sendo clérigos) e no nosso 
trabalho pastoral/social ou profissional, especialmente em contato com os leigos/as.  

Em resposta à necessidade de articular melhor os programas de formação dos Irmãos 
verbitas, o Generalato publicou em 2005 o livrinho “Todos vós sois Irmãos”, com varias 
orientações práticas a levar em conta na hora de preparar ou atualizar esses programas. Eu tenho 
certeza que vocês já fizeram uso deste livrinho, sobre tudo no estabelecimento de um projeto 
pessoal para cada Irmão, no contexto do carisma verbita. De fato, temos notado em diversas 
províncias e regiões que muitas vezes aconteciam “tensões” entre os formadores e os candidatos 
Irmãos, seja em votos temporários e sem eles, devido em parte aos diferentes programas. Por isso, 
este livrinho trata de aclarar essas questões, além de dar outras sugestões formativas...   

3. Desafios e Oportunidades que condicionam a nossa Formação 

 Olhando para o nosso mundo atual, vemos como muitas situações de 
conflitos ou de pobreza extremas interpelam a nossa fé. Para isso, a SVD, 
como já o fazem outras Congregações Religiosas, tem instituído grupos de 
JUPIC (Justiça, Paz e Integridade da Criação) tratando de dar uma resposta 
efetiva a esses desafios. No entanto, devemos lembrar que não se trata só de 
“atividades” a realizar, mas também de desenvolver atitudes e 
comportamentos que lutem pela justiça social em todos os níveis, pois a 
JUPIC constitui uma dimensão característica do nosso ser e agir verbita. 
Nessa mesma linha de ação, está uma ONG, estabelecida conjuntamente 
pela SVD e SSpS em 2000, chamada “Vivat International”...  Estamos já 
familiarizados com esta instituição? 
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Mas, este desafio social também constitui uma boa oportunidade de engajamento 
missionário dos Irmãos, especialmente através de algumas profissões como trabalhadores sociais, 
advogados e enfermeiros (especialmente nas crises humanitárias). Tanta coisa boa se pode fazer!       

 Outra dificuldade social a constitui a migração interna que, em alguns casos, vá 
acompanhada de uma imigração externa, e forma os grandes centros urbanos. Nessa perspectiva, 
recordemos o que nos sugere o próximo Capítulo Geral (2012), de construir “pontes” de 
solidariedade entre os diversos grupos culturais e sociais, a partir de nosso trabalho missionário. 
Aqui eu vejo um amplo campo de ação para Irmãos preparados em sociologia, antropologia e 
psicologia, além de outras profissões como trabalhadores sociais, mestres e animadores pastorais.   

 E assim ainda poderíamos enumerar outros desafios como ser o amplo mundo da Internet, 
que já foi designado como sendo um “novo areópago” do nosso tempo. É interessante observar 
quantas informações e experiências são compartilhadas através do e-mail, nos sites da “Web”, 
alguns blogs, etc. Assim, eu vejo uma grande ocasião de trabalho missionário para alguns Irmãos, 
em particular, os jovens que possuem uma formação técnica apropriada (p.e. Desenho Gráfico ou 
Licencia em Comunicação, etc.), capazes de compartilhar mensagens “digitais”, inspiradas no 
Evangelho. Aqui gostaria de mencionar a grande contribuição missionária que a Verbo Filmes (VF)
vem fazendo ao longo dos últimos 30 anos no Brasil e na Latino-América. Parabéns a todos os 
confrades e leigos/as que ali trabalham! (Eu acredito que o Ir. Paulinho não ficará com “dores de 
cotovelo” se há novos Irmãos que se incorporam a esse serviço missionário).  

 Como Irmãos, eu vejo que ainda podemos contribuir positivamente no apostolado bíblico
(p.e. o Centro Bíblico Verbo, na província BRC), ou nas iniciativas de outras províncias e regiões 
da SVD (p.e. Quito, ECU, Verbum Bible, CNG, etc.). Eu também aprecio o fato que nas 
comunidades formativas há encontros regulares de partilha da Palavra, como um meio importante 
de crescer na fé pessoal e comunitária. A mim, pessoalmente, a leitura e meditação freqüente da 
Palavra de Deus me têm ajudado muito na caminhada de religioso e missionário.  

 E que dizer da Animação Missionária? Certamente, depois das recomendações do 
Documento de Aparecida (DA), 2007, há um vasto campo de trabalho parar acompanhar e animar 
os leigos/as no seu compromisso quotidiano de serem “discípulos e missionários” do Senhor. Eu 
acredito que aqui também alguns Irmãos preparados em missiologia, ou com experiência 
missionária, poderiam oferecer uma valiosa ajuda.  

Todas estas atividades relacionadas com os desafios e oportunidades para a 
nossa formação requerem ainda uma reflexão. Se feitas num contexto 
majoritariamente “Católico”, seria como pescar num “aquário”; mas se forem 
levadas a cabo num contexto maior, no qual há gente de diferentes crenças, 
ideologias e culturas, seria como pescar no “mar” aberto (cf. Lc 5, 1-11). Por 
isso, lembremos que as dimensões características são mais claramente 
“missionárias”, quando elas se situam num contexto de diálogo profético (cf. 
EDV 3, n.5). Como vimos ontem, o diálogo profético não é um “bicho de sete 
cabeças”, mas a melhor forma de sermos missionários hoje...  

Para a discussão em grupos: 

1. O que você achou relevante nesta palestra para a formação dos Irmãos verbitas, por que?     
2. Ao longo do texto tem varias perguntas, qual chamou a sua atenção e por que?  
3. Você concorda com os desafios e oportunidades que foram enumerados? Há outros que você 
gostaria de acrescentar, por qual motivo?   


