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DOCUMENTO FINAL DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA ZONAL 
DOS IRMÃOS VERBITAS DA PANAM 

 
 Suzano /SP - Brasil - 21 a 27 de fevereiro de 2018 

 

 Num mundo de divisão espiritual, política e econômica, nos esforçamos para viver 
nossa vocação de Irmãos. Onde a desconfiança de qualquer coisa e de alguém diferente de 
nós, muitas vezes marcam o relacionamento humano; nós, os trinta e seis Missionários do 
Verbo Divino (30 Irmãos e 6 sacerdotes), de diferentes Províncias, Regiões e Missões 
(PRMs) da Zona PANAM, encontramo-nos em Suzano, SP, Brasil, para a primeira 
Assembleia dos Irmãos SVD, a fim de refletir sobre a nossa vocação e missão de Irmãos. 
Os símbolos de nossas diversas culturas, que enfeitaram nossa assembleia, nos mantiveram 
enraizados nas realidades da Zona PANAM. Nós nos acompanhamos mutuamente a partir 
da nossa experiência vivida, na qual a vocação e a missão do Irmão não são totalmente 
compreendidas ou apreciadas. A presença de um Irmão em nossas comunidades fortalece 
nossa identidade SVD. Portanto, precisamos promover melhor a vocação do Irmão na Zona 
PANAM e no mundo. 
  
 Nossa troca de experiências foi uma aprendizagem rica e informativa sobre as 
alegrias e as penas dos Irmãos na PANAM. Os dias foram marcados pela oração, pelos 
relatórios, pelas reflexões e pelos estudos. Ficamos impressionados com as histórias de vida 
de nossos Irmãos mais idosos e com a partilha dos Irmãos que assumiram novos ministérios 
em diversos países. Sentimos a importância de estarmos bem preparados com uma sólida 
educação e formação para servir o povo. Com os mais jovens membros da SVD, ficamos 
felizes por seus novos e diversos ministérios e serviços relacionados com as Dimensões 
Caraterísticas e Áreas da nossa Congregação. Os estímulos para as nossas deliberações 
nos vieram do tema do XVIII Capítulo Geral: "Enraizado na Palavra e comprometidos com a 
sua missão", - 
"A Alegria do Evangelho" sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Revisamos o 
documento final de Cebu (PHS) de 2009, que se refere aos Irmãos SVD, e buscamos 
maneiras de adaptar e fortalecer esse documento sobre a vocação e missão dos Irmãos 
verbitas na Zona PANAM. 
 
Depois de refletir sobre essa assembleia, nos comprometemos a: 
 
Na animação vocacional: 
 

1. Realizar, em nível provincial/regional, durante este ano, uma oficina para 
conscientizar todos os verbitas sobre o acompanhamento na animação vocacional e 
desenvolver uma cultura vocacional entre nós. Tornar nosso carisma e espiritualidade 
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conhecidos mediante as histórias de vida de confrades destacados, especialmente 
Irmãos, que trabalham na zona PANAM. Nesse contexto, ajudar os animadores 
vocacionais a compreenderem melhor a vocação do Irmão.  
 
2. Recolher os materiais que existem sobre os Irmãos verbitas durante o primeiro 
semestre deste ano e editá-los, para uso na animação vocacional. A tarefa é dada ao 
Ir. Alfonso Berger (BRN), ao Ir. Paulo Eugênio de Lima (BRC) e ao Ir. Roberto Duarte 
(ECU). Nesse sentido, devemos revisar e verificar os materiais de animação 
vocacional, para ver se eles estão em consonância com o carisma e a espiritualidade 
SVD. 
 
3. Escolher um dia durante o ano em que cada PRM celebre o dia da vocação do Irmão 
verbita, promovendo-a de forma especial mediante orações nas paróquias, nas escolas 
e nas comunidades SVD. 

 
Na Formação: 
 

1. Desenvolver um Programa de Formação dos Irmãos (para as PRMs que não 
possuam um) e apresentar o produto final ao coordenador zonal da formação até 
setembro de 2019. Os Programas de Formação dos Irmãos devem ser avaliados a 
cada três anos pela equipe de coordenação da formação, a partir de junho de 2020. 
 
2. Orientar a formação profissional dos Irmãos para as Dimensões Características da 
SVD e as áreas de grande necessidade da Congregação no espírito do Diálogo 
Profético. 
 
3. Treinar todos os formadores dos Irmãos verbitas para receber a preparação 
necessária antes de atuarem como tais, focalizando de forma particular a vivência 
intercultural.  

 
Na Missão: 
 

1. Desenvolver uma relação fraterna entre nós e com as pessoas a quem servimos. 
 
2. Estabelecer comunidades de vida e missão. 
 
3. Reunir as iniciativas pastorais dos Irmãos SVD. 

 
 Todos esses compromissos, relacionados com à Animação Vocacional, Formação e 
Missão, devem ser implementados e revisados até 2020. Para realizar esta tarefa, buscamos 
a participação e o apoio dos Superiores Provinciais/Regionais e seus Conselhos na Zona 
PANAM, em colaboração com os respectivos coordenadores dos Irmãos e também com os 
coordenadores da equipe de Formação.  
 
 
Suzano, 27 de fevereiro de 2018.  
 


