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COMUNICAÇÃO PROVINCIAL
Triénio 2014-2017
Setembro 2014
Prezados Confrades,
Já fazia tempo que não temos o comunicado Provincial. Mas estamos em movimento fazendo
a vontade de Deus naquilo que a Congregação do Verbo Divino nos vai pedindo a cada dia.
Desde o mês de Agosto começamos a vivenciar o ano Jubilar nas Paróquias a nós confiadas.
Quanto é bonito o testemunho do povo que connosco partilham a vida e a missão do Verbo.
Continuemos a pôr em prática a implementação das orientações da Congregação do último
capítulo geral da SVD. Já temos alguns pontos identificados e devemos continuar a pô-los em
prática nas nossas actividades pastorais. E para as orientações Ad intra devemos considerar
como a prática do nosso dia-a-dia.
É importante voltarmos aos documentos da Congregação especialmente as Constituições para
podermos reactivar o nosso modo de vida. A vida comunitária não é facultativa. Por isso
devemos procurar rever as Const. Nº 301. Os Superiores nas comunidades devem ser
animadores e promotores deste espírito comunitário.
Que o Espírito Santo continue a iluminar a nossa missão e assim colocarmos em prática os
nossos deveres e obrigações como Missionários do Verbo Divino.

João Ladeira, SVD
09 de Setembro de 2014
P06/2014
Assunto: Pôr em pratica as orientações da Congregação
As seguintes orientações da Congregação Ad Intra devem
ser postas em prática em três anos seguindo o último
Capitulo Geral:
OC31 – Comunidade: Encontro sobre competências
interculturais em todas comunidades locais.
OC40 – Finanças: normas a nível local sobre a
implementação da Const. 213. 2-4. Destas normas devem ser
aprovadas no próximo Capítulo Provincial e logo ser enviadas ao Superior Geral para a sua
aprovação final.
OC41 – Finanças: disposição para os momentos de enfermidades e de reforma dos Confrades.
OC44 – Formação: avaliar, revisar e elaborar programas para:
 Animação Vocacional, a competência sobre a interculturalidade na formação inicial e
permanente.
 Programas de orientação para os recém chegados a cada Província/região/Missão
 Programa de reinserção para os missionários que voltam a sua
província de origem.
Encontro para formadores nas áreas de competência intercultural e a
formação psicossexual e espiritual.
OC45 – Formação: programa para promover a vocação de Irmão.

PARTIDAS


Está desde o mês de Agosto na Polónia o Pe. Bartosz Brzezinski, SVD, por
razões de saúde. Lembremos o Confrade nas nossas orações.



No dia 14.09.2014 partiu para Steyl o Pe. Pierre Claver Ayao, SVD, para
participar da formação de Espiritualidade. Tem previsto a chegada no dia 22 de
Outubro do corrente ano. Bem-haja Pe. Pedro.
NOMEAÇÃO
 O Conselho Geral nomeou o Pe. José César Marcelino, SVD
como Secretário de Missões da Província de Angola para o
triénio 2014-2017. Ao Pe. Marcelino êxitos na sua nova tarefa
e missão.

Pastoral BÍBLICA
Sobre a orientação do Pe. Francisco Fernández “Paco”,SVD realizouse no distrito leste (Missões de Caungula, Cuilo, Cacolo e Caculama) o
curso bíblico para os catequistas. Aproveitando o tema proposto pela CEAST
“Missionários enraizados em Cristo” o curso teve como Temática: “Actos dos
Apóstolos, a Igreja em Missão”.
Caungula (16-20 de Agosto): 44 Catequistas
Cuilo (22-26 de Agosto): 48 Catequistas
Cacolo (28-31 de Agosto): 21 Catequistas e 2 seminaristas
Caculama (02-04 de Setembro): 41 Catequistas
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Desde o dia 20 de Setembro de 2014 decorrerá um curso de formação para
animadores Bíblicos na Paróquia de Santo António de Kifangondo que contará
com a participação de alguns membros das Paróquias de S. João BaptistaCacuaco e S. José Freinademetz- Panguila todas da diocese de Caxito.

JUBILEU NAS COMUNIDADES SVD DE ANGOLA, já celebrados
1965 – 2015
DATA
NOME DO LUGAR
10/08/2014 Paróquia Sagrada Família do Tomboco
07/09/2014 Paróquia S. Vicente do N´zeto
14/09/2014 Paróquia de N. S. do Carmo – Cacolo
05/10/2014 Paróquia S.José Freinademetz – Panguila
05/10/2014 Paróquia do Sagrado Coração de Jesus - Sendi
12/10/2014 Paróquia de S. João Baptista - Cacuaco
16/11/2014 Paróquia de Santo António- Kifangondo
23/11/2014 Paróquia de Cristo Rei – Terra Nova
Paróquia de S. Teresa do Menino Jesus - Caculama
Missão do Verbo Divino – Caungula
Paróquia de Santa Madalena – Vila da Mata
Quase Paróquia do Verbo Divino - Viana
50 anos ao
SERVIÇO DO
REINO!

ANIVERSARIANTES
Setembro
9 Manuel Gatchalián
24 Bartosz Brzezinski
OUTUBRO
5 Caique Chivanja
8 Nelson Manuel Hebo
28 Dorvalino Cantelli
30 Marciano Essuvi Tchipilika

Próximo encontro do Conselho Provincial: 1 de Outubro de 2014, Casa Provincial
LEMBRAR
Ad Extra
1.4. Família e Juventude
A constituição 109 exorta-nos a dedicar muita atenção a pastoral à família e aos jovens.
Em todo o mundo, somos testemunhas das transformações da estrutura familiar em
virtude da migração e das grandes mudanças culturais. São também motivo de
preocupação a violência doméstica, especialmente contra mulheres e crianças, e a
frequente situação precária dos idosos. Na sua busca para a/da vida, a geração jovem é
desafiada de modo particular pela expansão da tecnologia informática e comunicacional, o
abuso de drogas e o risco da pandemia da sida. Isso coloca novos desafios pastorais à
nossa missão.
Devemos delinear um plano para melhorar e diversificar a pastoral familiar, com particular
ênfase nos jovens e nos idosos. Esses planos devem ser partilhados a nível da província.

Assim se aprende!
Missionários do Verbo Divino – Angola
50 Aniversario de presença
Ut Verbum Dei currat!

