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Carta de Natal 2013
Cristo Jesus nasce em cada uma das nossas realidades

De novo é Natal. Natal com a sua luz, Natal anunciado por numerosos pequenos sinais que
parecem querer enriquecer as nossas províncias, regiões, entidades. Volta o Natal para dar
sentido, provocar encanto, abrir à esperança.
Cristo Jesus nasce trazendo a alegria de ter partilhado com a igreja universal importantes
acontecimentos. O Papa Bento XVI resignou das suas responsabilidades e ofereceu-nos um
gesto de profunda humildade. O seu caminho foi retomado pelo Papa Francisco. Os dois
pontífices, de modos diferentes, ensinaram-nos que, sem uma constante referência a Deus, a
missão torna-se função. O risco do ativismo, de confiar excessivamente nas estruturas, está
sempre à espreita. E mais a missão nos chama para as periferias existenciais, mais o nosso
coração deve estar unido ao de Cristo, cheio de misericórdia e de amor. E Cristo Jesus nasce
aí.
Nasce nos nossos encontros de partilha que, no ano que termina, foram muitos e cheios de
história. De 10 a 15 de Janeiro, 19 bispos dehonianos encontraram-se com a administração
geral da Congregação para refletir sobre o modo de viver o carisma dehoniano no ministério
episcopal e a colaboração entre a congregação e a igreja local.
A 8 de Abril, solenidade da Anunciação do Senhor, começou o encontro dos reitores dos
escolasticados dehonianos, em Roma, junto da Cúria Geral, que se prolongou até ao dia 13 do
mesmo mês. Os objetivos eram múltiplos: estudar a nova Ratio formationis Generalis; definir
linhas operativas comuns para as diferentes dimensões da formação inicial: espiritualidade,
carisma, internacionalidade, formação à gestão económica e ao empenhamento social;
construir um espírito de família e de partilha entre os formadores, em vista da colaboração
internacional nos nossos escolasticados.
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De 17 a 20 de Junho, encontraram-se os secretários das diversas entidades. Como governo
geral, sublinhámos que os secretários são um canal importante ao serviço da missão e da
comunhão, na Congregação. Os trabalhos desenvolveram-se à volta da importância do serviço
dos secretários na preparação dos conselhos, das assembleias, dos capítulos como serviço
técnico, como expressão da espiritualidade e missionaridade expressa pelo “Sint Unum” tão
caro ao Padre Fundador. O “Manual para os secretários”, apresentado durante o encontro, é
um instrumento precioso para o serviço que são chamados a prestar.
As Jornadas mundiais da Juventude, em Julho, no Rio de Janeiro reuniram muitos jovens e,
nos dias que precederam o evento numerosos jovens provenientes das nossas entidades
fortaleceram a partilha do espírito dehoniano.
Em Setembro começou o “curso para formadores SCJ”. Frequentam-no 14 confrades
provenientes de 11 entidades que, através do aprofundamento da nossa espiritualidade, se
preparam para o serviço de ajudar os jovens a descobrir e discernir o chamamento de Deus na
sua vida.
Para continuar a fazer nascer Cristo Jesus e o seu Reino, de 3 a 9 de Novembro, encontraramse os superiores maiores. Os trabalhos concentraram-se nas orientações para preparar o XXIII
Capítulo Geral, a celebrar de 16 de Maio a 6 de Junho de 2015. Na introdução aos trabalhos
lembrámos que a leitura da realidade requer criatividade, profetas que façam o discernimento,
poetas que cantem Palavra, trabalhadores que construam a nova realidade. Nos primeiros dias
deste mês de Dezembro, de 6 a 8, reuniu aqui em Roma a Comissão Preparatória do XXIII
Capítulo Geral. Neste primeiro encontro, fez-se o ponto da situação sobre o caminho proposto
à Congregação para preparar o Capítulo que deve ser oficialmente convocado até ao fim deste
ano.
Cristo nasce onde se enfrentam os desafios a nível continental. Durante este ano a África
realizou a sua conferência continental. Reforçou-se o sentido de pertença, a vontade de
imprimir novo impulso à presença dehoniana por meio de encontros para pôr em comum as
competências a nível de entidade, para dar à colaboração formativa uma dimensão concreta e
viva. Apontaram-se caminhos pelos quais se pode avançar.
O salto para a América do Norte não é pequeno, e os temas também são importantes.
Trabalhou-se concretamente sobre o estilo de vida, sobre o modo de viver o voto de pobreza
na América do Norte; como dar valor à vida religiosa naquele contexto; como renovar a vida
comunitária, oferecendo oportunidades de partilha e espaços de ação também a confrades de
outras entidades.
A Conferência continental na América Latina contribuiu para dar a conhecer os diversos
projetos e sensibilizar para novos caminhos a percorrer. A reflexão permanece aberta para
compreender quais os desafios a enfrentar, seja a nível social, seja nível de congregação.
Também se perguntou quais poderão ser as iniciativas a tomar para promover a colaboração
entre os dehonianos, a nível de estruturas, de formação e de missão.
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Cristo Jesus nasce onde há capacidade para agradecer, e se recordam anos de serviço e de
empenho para que o seu Reino venha. Recordar, para quem viveu parte dessas histórias tem
sentido, e enche de interesse e de atenção a mente e o coração. A província dos Camarões
(CMR) celebrou 100 anos de presença dehoniana: o distrito da Áustria-Croácia (ACR)
recordou 100 anos de presença em Viena. Na América do Sul foram celebrados os 120 anos
de presença dehoniana e 50 da província do Brasil Recife (BRE), 30 anos da ereção da
província Argentina (ARG) com o distrito do Uruguay (URU).
A lista das ações de graças prolonga-se na recordação do que é novo. A 12 agosto o Vietnam
(VIE) foi constituído distrito; a 21 de setembro o Equador (ECU) assumiu a configuração de
distrito. São entidades novas e cheias de vida para o caminho da congregação.
Cristo Jesus nasce porque há novas vocações. Neste ano houve 41 noviços, 52 primeiras
profissões e 22 novos presbíteros. Por todos dizemos o nosso “obrigado” ao Senhor da
história que não deixa de pensar no bem do seu Reino.
Receberam ar novo as administrações das entidades que iniciaram o seu serviço.
Apresentamos apenas uma lista a ser preenchida com ação de graças de toda a congregação
pelo serviço que tantos confrades realizam em favor de muitos. A província do Chile e a
região de Madagáscar tiveram novos governos a partir de 1 de Janeiro; a província da Polónia
tem novo governo desde 15 de Janeiro; o mesmo sucede com a região da Venezuela a partir
de 18 de Janeiro; têm também novos governos a província da Indonésia, a partir de 15 de
Julho, as províncias dos Estados Unidos da América e da Alemanha, a partir de 1 de Agosto;
a província da África do Sul, a partir de 30 de Agosto e a província da Argentina, a partir de 1
de Novembro.
Cristo Jesus nasce entre as coisas que não se esperam. A 1 de Fevereiro, a província alemã
realizou, depois de vinte anos, o sonho de voltar a Berlim. O regresso a Berlim não era sequer
imaginável, ainda há poucos anos. A intenção que está por detrás deste regresso é a de
reentrar no coração da cidade mais descristianizada da Alemanha. Em Toronto, no Canadá, a
presença de confrades provenientes de outras entidades valorizaram a internacionalidade e
uma colaboração capaz de dar novo respiro, enquanto se dão passos para constituir, também
em Londres, uma comunidade internacional.
A 6 de Maio a Santa Sé anunciou a nomeação episcopal do P. Zolile Peter Mpambani para a
pequena diocese de Kokstad, próxima de Durban, na África do Sul. Um belo sinal para a
presença dehoniana naquela parte do mundo, um convite a permanecer em comunhão com a
Igreja universal.
Entre as coisas inesperadas pomos também a solidariedade que efetivamente jamais faltou nas
nossas realidades; por ocasião de eventos particulares torna-se extraordinário ver como o
sentido de justiça e de amor pelos outros se concretiza. O tufão nas Filipinas pôs em
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movimento uma cadeia de solidariedade que honra as nossas entidades, e mostra quanto é
belo trabalhar pelo Reino de Deus.
Cristo Jesus foi encontrado por 34 confrades nossos que durante este ano morreram.
Confiamo-los à misericórdia do Senhor e juntamos a esta recordação o Cardeal Stanislaw
Nagy, SCJ, Diácono de Santa Maria della Scala. No telegrama de condolências ao Cardeal
Stanislaw Dziwisz, Arcebispo de Cracóvia (Polónia), o papa Francisco recorda “com gratidão
a sua fecunda colaboração, cordial amizade e recíproca estima com o Beato João Paulo II,
como também a sua intensa atividade ecuménica”.
Neste tempo reencontrado que as festas nos oferecem, podemos repensar no Senhor que
nasceu em todas as nossas realidades e reafirmar as conotações mais propriamente cristãs do
Natal. Olhar e recordar estes eventos não significa fechar-se num gueto exclusivo, mas
mostrar inéditas capacidades para narrar com a linguagem da nossa espiritualidade a perene
«boa notícia» para toda a humanidade. O nascimento de Jesus é abraço entre a justiça e a
verdade, é encontro fecundo entre o céu e a terra, é esperança e promessa de paz e de vida
plena.
Para cada um de vós, os nossos votos de um Santo Natal e de um 2014 rico de bênçãos,
confiando particularmente ao Espírito do Senhor a realização dos capítulos das Entidades, em
preparação do XXIII Capitulo Geral, em 2015.

Pe. José Ornelas Carvalho
Superior geral
e seu Conselho
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