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O SERVIÇO MINISTERIAL DOS IRMÃOS SVD, 
À LUZ DAS ORIENTAÇÕES CONGREGACIONAIS 

 
(1ª Assembleia Zonal dos Irmãos SVD em PANAM,  

Suzano/SP, 21-27 de fevereiro de 2018) 
 

Ir. Guy Mazola, SVD 

 

Queridos Irmãos, 

Em primeiro lugar, gostaria de transmitir-lhes as saudações do Pe. Geral e do resto dos 
membros do Conselho Geral. Permitam-me aproveitar esta oportunidade para agradecer-
lhes por ter-me convidado a fazer parte desta Assembleia. Espero que o tempo que passarmos 
juntos possa nos ir ajudando a chegar a algumas orientações concretas para a vocação dos 
Irmãos na Zona PANAM, especialmente neste momento em que nos preparamos para o 18º 
Capítulo Geral. Que esta Assembleia nos conduza a uma melhor compreensão da Vida e 
Missão dos Irmãos em nossa Sociedade! 

Fui convidado a compartilhar com vocês a minha reflexão sobre o "Serviço 
Ministerial dos Irmãos SVD, à luz das Orientações Congregacionais (OCs)". 
Para começar, vale a pena lembrar que "há três elementos principais na compreensão de 
nossa missão SVD: (1) nosso testemunho do Reino de Deus é uma prova de 
universalidade e diversidade; (2) nossa missão é melhor e mais profundamente expressa 
em termos do quádruplo Diálogo Profético, isto é, diálogo com pessoas que não têm 
comunidade de fé ou afiliação religiosa, com pessoas pobres e marginalizadas, com pessoas 
de diferentes culturas e com pessoas de diferentes tradições de fé e ideologias seculares; (3) 
as quatro dimensões caracterizam nossa vida e missão como SVDs, isto é, animação 
missionária, bíblia, justiça e paz e integridade da criação e comunicações "(ver mensagem 
do P. Antônio Pernia à 5ª Convenção dos Irmãos SVD na Índia). 

Esses elementos nos motivam a sair ao encontro dos outros, a responder aos desafios 
missionários do nosso tempo. É por isso que precisamos das "direções / orientações". O XVII 
Capítulo Geral (2012) discerniu algumas delas: dez "ad extra" e cinco "ad intra". Essas 
"direções / orientações" são o resultado de nossa reflexão sobre a natureza intercultural de 
nossa vida e serviço missionário, conforme expressado nos documentos do XVII Capítulo 
Geral, que os aprovou como prioridades para toda a SVD nos próximos seis anos, após o 
referido Capítulo. 

Esta assembleia é uma ocasião para tomar consciência do papel responsável e 
excepcional dos Irmãos na Igreja e na sociedade em geral. Portanto, levando em consideração 
as Orientações da Congregação e as necessidades do nosso tempo, estamos aqui para nos 
perguntar em que ponto estamos nós, os Irmãos SVD, e qual é a nossa participação nas 
prioridades da SVD. Será que nós nos renovamos para encarar as necessidades do nosso 
tempo? Como vamos fazer para que o nosso ministério seja proeminente enquanto somos 
fiéis ao nosso chamado? Essas perguntas podem nos ajudar a encontrar novas maneiras de 
fazer a nossa missão como Irmãos SVD aqui na Zona PANAM. 
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Isto é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Minha intervenção está dividida 
em duas partes: na primeira, tratarei da participação dos Irmãos SVD na Missão 
Intercultural e, em segundo lugar, a nossa atitude em relação aos cinco aspectos da nossa 
Vida Intercultural. 

 

1. Os Irmãos verbitas e a Missão Intercultural  Ad Extra  

Na minha opinião, o ministério dos Irmãos Religiosos, em geral, é em primeiro lugar, 
o de lembrar a cada pessoa a viver uma relação fraterna com os outros. Os Irmãos Religiosos 
anunciarão continuamente que "Vocês (nós) são (somos) todos irmãos", então vocês não 
estão sozinhos, estão com e para os outros. Este ministério, se posso dizê-lo desta forma, é 
delegado, ordenado, fortalecido e consagrado pelo Espírito para ser aquele que cria os 
vínculos, que apoia as relações fraternas, que tornam possível a fraternidade. Portanto, cabe 
aos Irmãos Religiosos afirmar, em palavras e obras, na sua pessoa e no seu modo de vida, que 
a Igreja de Cristo não é uma sociedade desigual, com promoções sociais. Os diferentes 
carismas na Igreja estão ao serviço do mundo. Eles nos lembram que somos todos irmãos e 
que o maior de todos é o que dever ser o maior servidor. Os Irmãos Religiosos são chamados 
a mostrar como os filhos de Deus são todos irmãos e irmãs. Nesse contexto, é importante 
destacar aqui o potencial extraordinário que os verbitas têm como Congregação internacional 
e intercultural. Atuar constantemente com este carisma não só pode reforçar a eficácia 
apostólica da nossa missão, mas, num mundo fragmentado e dividido, pode testemunhar a 
reconciliação em solidariedade de todos os filhos de Deus. 

Santo Arnaldo Janssen leu e interpretou os sinais de seu tempo e respondeu às suas 
necessidades. Ao olhar para este mundo com suas rápidas mudanças, percebemos que é nossa 
vez de responder ao chamado de Cristo. É disso que as OCs Ad Extra tratam. Precisamos usar 
nossos talentos dados por Deus ao serviço da Palavra, para e com as pessoas. 

Um olhar para as OCs Ad Extra - Primeira e Nova Evangelização, Diálogo 
Ecumênico e Inter-Religioso, Promoção da Cultura da Vida, Família e Juventude, Educação 
e Pesquisa, Comunidades Indígenas e Étnicas, Migração, Reconciliação e Construção da 
Paz, Justiça Social e Erradicação da pobreza e Integridade da Criação - mostra que todas 
elas estão, de alguma forma, relacionadas à transformação da humanidade. Portanto, o 
Serviço Ministerial dos Irmãos SVD é um tipo particular de discipulado de Jesus. Todos os 
discípulos de Jesus são chamados a participar de uma forma ou de outra na sua missão de 
transformar a humanidade. 

"Sentimo-nos especialmente chamados para este aspecto da missão de Deus 
em nosso mundo hoje por causa da nossa interculturalidade, que é nossa 
herança, compromisso e missão, desde a fundação de nossa Congregação por 
Santo Arnaldo Janssen, um presente especial de Deus para nós " (OC # 3). 

Estou convencido de que a implementação das OCs Ad extra é outra maneira pela qual 
nós, Irmãos SVD, testemunhamos que nosso compromisso com o Reino também implica o 
esforço para construir, aqui e agora, um mundo mais humano e habitável, e que o amor de 
Cristo está ligado ao amor da humanidade, em especial aos membros mais fracos e 
necessitados. Pretendemos acompanhá-los em seu processo de libertação integral. A maioria 
dos nossos Irmãos na Zona PANAM está envolvida neste processo; e estamos muito gratos 
pelo seu compromisso com a transformação da humanidade através da dimensão de JUPIC. 
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O primeiro ministério que nós, os Irmãos SVD, devemos desenvolver é ser ministros 
do Evangelho, sendo bons exemplos para as pessoas confiadas aos nossos cuidados e 
compartilhando com elas os valores do Evangelho, deixando-nos, ao mesmo tempo, ser 
evangelizados por eles, sem estarmos limitados pela nacionalidade, religião ou cultura. 

O tempo presente nos pede, Irmãos SVD, para sermos testemunhas ativas da Palavra 
feita carne no mundo de hoje, missionários visíveis para as pessoas, envolvidos ativamente 
para responder aos desafios do nosso tempo: comunidades multiculturais em quase todos 
países, conflitos étnicos, fragmentação familiar, migração, refugiados, pobreza, racismo, 
nacionalismo, epidemias, sofrimento incrível nas favelas, destruição da natureza, etc. Esses 
grandes desafios que caracterizam o nosso mundo e a nossa Igreja hoje obviamente 
influenciam a nossa compreensão e prática da missão. 

Somos chamados a estar atentos e dispostos, a estar presentes nas novas situações 
fronteiriças, nas novas realidades sociais marcadas por esses desafios e, para promover a 
dignidade, a justiça e a vida em todas as suas manifestações. Será assim, a condição de que 
vivamos nossa vida consagrada com alegria, não porque nos ofereçam vantagens, mas porque 
nos foi confiada uma missão que dá sentido às nossas vidas. 

Nossa prioridade, como Irmãos verbitas, é dar um testemunho profético no meio de 
nossos povos, respondendo em cada momento histórico ao desafio que vem dos 
marginalizados, dos excluídos e do crescente número de pobres e, de forma especial, focar 
nossas vidas no exemplo de Jesus para ajudar àqueles que estão à margem, fazendo tudo o 
que pudermos para ajudar a mudar as estruturas da sociedade, que mantêm muitas pessoas 
pobres e marginalizadas. Temos que ser animadores ou agentes de mudança, juntamente com 
os pobres e marginalizados. 

Portanto, o maior desafio nesse campo é unir os pobres em sua luta pela justiça, 
igualdade, liberdade, etc. Devemos adotar um estilo de vida que nos aproxima das pessoas 
em cuja dor e tristeza vemos o rosto de Cristo. Nossa inserção humana e nosso ministério 
pastoral encontram expressão nas nossas relações com as pessoas. Portanto, é necessário um 
bom conhecimento da linguagem e da cultura, bem como uma vontade de trabalhar. É assim 
que podemos ouvir o grito das pessoas e prestar atenção aos impulsos do Espírito. Com um 
espírito de profecia respeitosa, os Irmãos "lutam" junto com o povo. 

Sim, o mundo precisa de Irmãos que ofereçam livremente seus talentos, que conheçam 
e consagrem sua vida para estar com os pobres, com os que estão sendo esmagados, com os 
fracos, com aqueles que estão sem voz e a compartilhar a "Alegria do Evangelho" com todos 
os que nos encontramos como iguais! Assim como o nosso Irmão Jesus! Só então podemos 
realmente estar "Comprometidos com a Missão". 

 

2. Os Irmãos SVD e a vida intercultural  Ad Intra  

Nós, Irmãos SVD, pertencentes à comunidade da Família Arnaldina, e de modo 
particular, à família dos Missionários do Verbo Divino na qual compartilhamos nossa Vida e 
Missão Intercultural com nossos confrades ordenados. Juntos, somos sócios 
complementários em nosso esforço missionário. Só podemos ser eficientes em nossa MISSÃO 
se, primeiro, nos comprometermos com as seguintes prioridades para a nossa vida pessoal e 
comunitaria: 
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2.1 Vida comunitária 

"Um dos aspectos essenciais de ser um SVD é viver em um ambiente de 
comunidade internacional, intercultural e inter-racial. Vivendo juntos, 
compartilhando juntos, fazendo nossas atividades juntos e orando juntos, 
estamos unidos em uma comunhão espiritual em que testemunhamos ao 
mundo que a fraternidade é possível muito além e apesar das diferenças 
"(Arnoldus Nota, setembro de 2017). 

Como Irmãos, somos dons uns dos outros em Cristo e Ele nos chama a aceitar uns aos 
outros como somos. A aceitação mútua e o amor nos motivam a valorizar nossas diferenças 
culturais, nosso temperamento, talento e personalidade. Somente quando os reconhecemos 
como fontes de vitalidade, podemos pôr de lado a competitividade e os ciúmes. 

Também somos chamados a aceitar com compaixão e humildade a particular 
fragilidade, complexidade e incompletude de cada confrade. Nossa diversidade e nossas 
fragilidades significam que tensões e fricções são inevitavelmente parte de nossa vida diária. 
Não devem ser consideradas sinais de fracasso. Cristo as usa para nossa conversão à medida 
que crescemos em autocontrole mútuo e aprendemos a deixar o orgulho que nos leva a 
controlar e reformar nossos confrades de acordo com nossas próprias imagens. 

Uma vez que a vida comunitária provê todas nossas necessidades básicas, devemos 
enfrentar o desafio de garantir que nosso senso de responsabilidade pessoal permaneça 
firme. 

comunidade e ministério, nossa vida em comunidade também nos fortalece à 
medida que avançamos em um serviço generoso para os outros". Escolher 
uma vida como Irmão religioso também significa escolher uma vida em 
comunidade. Nossa vida e nossas atividades começam na comunidade em que 
vivemos. É aqui que damos forma aos nossos princípios de compaixão e 
fraternidade e de onde nos damos aos outros, indo para realizar nossa missão 
no mundo "(A. Nota, setembro de 2017). 

 

2.2. Vida espiritual 

Vocês estão cientes de que estamos no processo de preparação para o nosso 18º 
Capítulo Geral. E este capítulo que se aproxima é um chamado à renovação espiritual. Muitas 
vezes, rapidamente perdemos de vista o fato fundamental de que a vocação é um chamado 
pessoal do Senhor que exige uma resposta pessoal de cada um de nós. E é um chamado que 
devemos ouvir repetidas vezes, e uma resposta que devemos dar todos os dias das nossas 
vidas. Isso implica um relacionamento pessoal genuíno com a Palavra.  

Muitas vezes, caímos na armadilha da rotina religiosa. Muitas vezes, tendemos a 
reproduzir as mesmas coisas sem realmente viver o que fazemos; portanto, carecemos de 
entusiasmo e de fervor. Então, sem um relacionamento pessoal profundo com a Palavra, 
nossa vida e trabalho missionário não têm significado. A missão se torna apenas uma 
obrigação que temos de fazer pela obediência. Não é mais um testemunho alegre do Reino de 
Deus por causa de uma convicção pessoal sobre a Boa-Nova de Jesus. Não é mais uma 
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participação no sacrifício de Jesus na cruz. A missão não é mais a Missão de Deus, e nossa 
missão não é mais a missão dele. Nós apenas fazemos tarefas. 

Sem um relacionamento pessoal com o Senhor, será difícil viver uma vida religiosa 
verdadeiramente profética e autêntica. A comunidade se torna um lugar onde as pessoas são 
obrigadas a viver juntas, em vez de se comprometerem com uma vida comum sincera; um 
lugar de tensões, ao invés de um lugar de perdão, onde se curam as feridas e onde são criadas 
de novo as relações de amor e confiança; um hotel, em vez de um lar autêntico; um lugar onde 
indivíduos competem, em vez de se apreciarem e se amarem, etc. 

"Nosso estilo de vida exige uma espiritualidade enraizada na Palavra, 
comprometida com a sua missão, uma espiritualidade que é refinada e 
intensificada diariamente em um encontro pessoal com a Palavra e que é 
compartilhada com e na comunidade" (Arnoldus Nota, setembro de 2017). 

 

2.3. Liderança 

Como todos sabemos, com base na lei da Igreja (Direito Canônico), os Irmãos 
não podem assumir certas funções. Isso não deve ser um obstáculo para 
responder com precisão à nossa missão como Irmãos verbitas. Nossa 
identidade comum nos lembra a todos que somos uma Igreja, uma 
Congregação com diferentes ministérios complementares e uma missão. "A 
liderança é para nós um compromisso com o serviço que exige uma atitude de 
solidariedade, respeito e amor" (CD # 32). Não deveríamos assumir isso como 
uma posição de poder ou promoção social. 

De qualquer forma, a SVD promoveu a ideia de que os Irmãos assumam todas as 
funções ou cargos da Congregação (ver Co. 611.1). Até agora (durante este último sexennium), 
um total de 51 solicitudes foram feitas à Congregação para Institutos de Vida Consagrada e 
Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) para obter um rescrito a fim de que os Irmãos 
possam assumir o cargo de superiores em vários níveis da SVD. Destes, 49 foram concedidos. 
10 para Reitor, 12 para Vice-Reitor, 9 para Distrito Superior, 17 para Vice-Superior de Distrito 
e 1 para o cargo de Mestre de Noviços. Duas solicitações para o cargo de Vice-Provincial foram 
rejeitadas. 

Existem alguns sinais positivos sobre a mudança desejada na lei a esse respeito. A 
Comissão de Advogados Canônicos da União dos Superiores Gerais (USG), da qual nosso 
procurador-geral é membro, abordou o assunto. Em 9 de abril de 2017, o Presidente da USG, 
em nome da União dos Superiores, escreveu uma carta ao Papa, solicitando-lhe que permita 
aos Irmãos de exercerem todos os cargos de governo em suas respectivas congregações. A 
questão está agora com o Papa. 

 

2.4. Finanças 

Conforme mencionado anteriormente na seção Missão Intercultural, os Irmãos 
Religiosos são chamados a mostrar como os filhos de Deus são todos irmãos e irmãs. Em 
nossas sociedades, onde o consumismo é a regra, e ao longo deste mundo onde há grandes 
disparidades entre ricos e pobres e onde a insaciabilidade está destruindo nossa terra, nosso 
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voto de pobreza é um testemunho de que os dons de Deus devem ser compartilhados entre 
todos. Da mesma forma, através desse voto, se firma o valor da relação humana sobre as 
posses, o respeito e o cuidado para com a bela criação de Deus, bem como a preocupação e a 
solidariedade com os pobres. Além disso, este voto deve nos lembrar que somos 
completamente dependentes dos dons de Deus, que estamos interligados com todos os povos 
e com a terra e que é por isso, em muitos sentidos, um "voto de gratidão", gratidão que dá 
origem à solidariedade, ao intercâmbio e ao serviço. Portanto, o voto de pobreza encoraja-
nos a "comprometer-nos a colocar tudo o que temos a serviço da nossa vida e missão 
intercultural" (ver OC nº 36). 

 

2.5. Formação 

Se houver alguma mudança na vocação do Irmão na SVD, o programa de formação dos 
Irmãos desempenha um papel estratégico. A diminuição do número de vocações não deve 
resultar em enfraquecimento dos critérios de admissão na SVD. Aqueles que são admitidos 
como Irmãos devem ser homens de fé, dispostos a servir, suficientemente maduros, que 
possuam as qualidades para viver em uma comunidade internacional e intercultural e que 
possam aceitar e assumir o carisma e a missão da Congregação (SVD). 

Quando julgado necessário, um programa de "pré-noviciado" pode ser estabelecido 
para ajudar os candidatos a adquirirem o nível necessário para entrar no noviciado. Os 
responsáveis pela Formação dos Irmãos os ajudarão a arraigar em seus corações o amor de 
sua vocação, o desejo de servir e o zelo da missão. 

O programa de formação deve estar bem estruturado, um programa que prepare 
adequadamente os candidatos para que os Irmãos vivam, sirvam e se integrem bem, 
pessoalmente e interpessoalmente, na SVD. 

 

Conclusão 

Queridos Irmãos, ser um Irmão é, acima de tudo, uma vocação; é uma expressão do 
amor de Deus experimentado no coração de cada um de nós. Isto é o que somos chamados a 
ser: sinais do amor de Deus, sinais de misericórdia e fidelidade. 

Sejamos sempre seres criativos e dispostos a responder às mudanças que ocorrem nos 
nossos compromissos missionários existentes, a encontrar novas maneiras de fazer as coisas 
que estamos chamados a fazer: estar atentos aos novos desafios missionários que surgiram 
em torno de nós e para aqueles que ainda nós não temos respondido; procuremos ouvir e 
discernir o chamado de Deus para novos compromissos missionários e descobrir onde o 
Espírito de Deus pode nos instar a ir em uma situação em mudança e em evolução. Só então 
podemos realmente estar "enraizados na Palavra, comprometidos com a sua missão". 

MUITO OBRIGADO! 


