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Encontro dos Bispos Dehonianos
Mensagem à Congregação e à Família Dehoniana

“Fazei-vos ao largo: o amor de Cristo nos impele!”
Caros confrades e membros da família dehoniana,

De 10 a 15 de janeiro de 2013, reunimo-nos, em Roma, 19 bispos dehonianos,
provenientes da Ásia, África, América e Europa, para partilhar a nossa vida e ministério.
Bebemos da fonte: o Superior Geral e o seu Conselho informaram-nos sobre o projeto da
Congregação acerca da espiritualidade, formação e internacionalidade.
Realizámos um desejo de há muitos anos: encontrar-nos como bispos dehonianos e viver
o sint unum.
O que experimentámos nestes dias? Uma grande alegria!
Alegria:
 de nos termos sentido irmãos na Congregação e de ter reafirmado e partilhado o
desejo de servir o povo de Deus com cordialidade e doação;
 de ter vivido estes dias aprofundando a espiritualidade da misericórdia e
reconciliação, que anima o nosso ministério episcopal;
 de termos sido confirmados no espírito missionário que nos une a Cristo e à Igreja
no anúncio da Boa Nova a todos. Em nós, fez-se ouvir o apelo do Padre Fundador
que nos convida: a “sair da sacristia e ir ao povo”;
 de ter considerado a importância do compromisso social, promovendo o estudo da
doutrina social da Igreja, na formação das consciências e na atenção preferencial
pelos mais pobres e excluídos;
 de termos insistido na necessidade de aprofundamento cultural, que exige de nós
formação intelectual e sabedoria para enfrentar os desafios dos novos tempos que
estamos a viver.
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Sentimo-nos também solidários com as preocupações e esperanças de algumas províncias,
cujo futuro está comprometido pela idade dos seus membros e pela falta de vocações.
Vemos, porém, a realidade da Congregação com os olhos da fé. Nasce em nós a esperança
e a certeza que o carisma dehoniano não pode morrer. Isto exige renovação para
enfrentar os desafios da pós-modernidade, promovendo comunidades que tenham Cristo
como seu centro, e que anunciem a reconciliação e a misericórdia, como irmãos e
servidores do povo de Deus. Tudo isto pede de nós conversão pessoal, comunitária e
pastoral.
Com Pe. Dehon, amamos profundamente a Igreja e todo o povo de Deus e reafirmamos a
nossa total disponibilidade. Em filial adesão ao Papa Bento XVI, estamos empenhados em
viver o Ano da Fé e em promover a Nova Evangelização para a transmissão da fé cristã,
através da contemplação e do amor concreto aos pequenos e pobres.
Amamos a Congregação e sentimo-nos amados por ela. Identificamo-nos como religiosos
dehonianos, oferecidos e enviados para o serviço pastoral que nos foi confiado pela Igreja.
Acreditamos ser graça de Deus a partilha do mesmo carisma com outros consagrados e
leigos, com quem formamos a Família Dehoniana. A esta desejamos todo o bem e rezamos
para que continue a crescer.
Nesta partilha fraterna, ousamos pedir que nos mantenham informados mais sobre a vida
da Congregação: que nos enviem subsídios que nos ajudem a conhecer e aprofundar
melhor os valores característicos dehonianos. Desejamos que se continue a fazer o
possível para salvaguardar a sua história.
Rezamos para que o nosso Fundador seja beatificado e para que todos se sintam
estimulados a uma maior santidade de vida na fidelidade ao nosso carisma.
Por intercessão do Venerável Pe. João Leão Dehon, pedimos a Deus que continue a falar
ao coração dos jovens para que muitos deles se unam a nós para realizar o sonho do
Fundador: ser no mundo profetas do amor e servidores da reconciliação.
Renovamos o nosso agradecimento à Congregação por nos ter formado como filhos do Pe.
Dehon, com uma espiritualidade sólida, um zelo apostólico e um olhar de misericórdia.
Um agradecimento especial ao Superior Geral e ao seu Conselho e à Comunidade de Roma
II pelo caloroso acolhimento e por nos terem dado a oportunidade de estarmos juntos.
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Obrigado por nos terem feito sentir membros vivos da Congregação, partilhando alegrias e
esperanças, lutas e dores do povo que acompanhamos com o nosso ministério.
Dirigimos também um particular agradecimento às duas Províncias Italianas pela partilha
fraterna que tivemos.
Sentimo-nos em comunhão com os confrades bispos que, por diversos motivos, não
puderam participar.
Confiamos a Família Dehoniana, as nossas Dioceses e o nosso ministério apostólico a Maria
que, “intimamente associada à vida e à obra redentora de seu Filho”, anima a nossa
disponibilidade na fé (cf. Cst 85).
Continuemos em frente sustentados pela força do Espírito Santo e animados pelo amor de
Cristo.

Roma, 15 de Janeiro de 2013

Mons. Tomé Makhwéliha,
Arcivescovo di Nampula

Mons. Murilo Sebastião Ramos Krieger,
Arcivescovo di São Salvador de Bahia

Mons. Aloisio Roque Oppermann,
Arcivescovo emerito di Uberaba

Mons. Aloysius Sudarso,
Arcivescovo di Palembang

Mons. Claudio Dalla Zuanna,
Arcivescovo di Beira

Mons. Elio Greselin,
Vescovo di Lichinga

Mons. Vilsom Basso,
Vescovo di Caxias do Maranhão

Mons. Adam Leszek Musiałek,
Vescovo di De Aar

Mons. Virginio Domingo Bressanelli,
Vescovo di Neuquén

Mons. Manuel Neto Quintas,
Vescovo di Faro

Mons. José Alfredo Caires De Nóbrega,
Vescovo di Mananjary

Mons. Carmo João Rhoden,
Vescovo di Taubaté

Mons. Vital Chitolina,
Vescovo di Diamantino

Mons. Teemu Timotheus Sippo,
Vescovo di Helsinki

Mons. Antônio Wagner Da Silva,
Vescovo di Guarapuava

Mons. Nelson José Westrupp,
Vescovo di Santo André
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Mons. António De Sousa Braga,
Vescovo di Angra
Mons. Gaetano Di Pierro,
Vescovo di Moramanga

Mons. Józef Wróbel,
Vescovo ausiliare di Lublino

