
4º Congresso dos Leigos e Leigas Missionários do Verbo Divino 

Carta de Intenções - Recomendações 

 

“Se não formos uma só alma e um só coração,  

a obra não poderá florescer” 
Sto. Arnaldo Janssen 

 

Queridos Missionários do Verbo Divino, leigas e leigos com quem partilhamos a mesma 

missão. Realizamos o nosso 4º Congresso Missionário Verbita entre os dias 8 a 12 de julho de 

2019, no distrito de Santa Isabel, município de Domingos Martins, no Estado do Espírito Santo. 

Este Congresso teve como tema: “Verbitas, Leigos e Leigas comprometidos com a missão”. 

Presentes 77 leigas, 42 leigos, 03 Irmãs SSpS, 92 Irmãos e padres e 21 formandos Verbitas. 

A presença do superior geral da SVD, Paulus Budi Kleden, do Conselheiro Geral Anselmo Ricardo 

Ribeiro e do coordenador da Zona Panam, Marcelo Cattaneo foi para nós motivo de alegria e 

encorajamento. 

Impelidos pelo amor de Cristo a voltar às raízes da Geração Fundadora representada pelos 

Santos Arnaldo Janssen e José Freinademetz, e as Beatas Maria Helena e Josefa, nos inspiram ao 

discipulado missionário-transformador (XVIII CG, 03). 

 Movidos pelo espírito de Igreja em saída proposto pelo Papa Francisco, queremos entrar 

em diálogo com os pobres, as culturas, as religiões e os buscadores de fé, através das Dimensões 

que nos caracterizam, a saber, Bíblia, Comunicação, Animação Missionária e Justiça, Paz e 

Integridade da Criação. 

A vivência e a partilha enraizada na Palavra, vivida durante esses dias nos levam aos 

seguintes compromissos para a Subzona Brasil 

 

1. Que se promovam Cursos de Formação para Leigas e Leigos Verbitas, organizados 

didaticamente para o conhecimento do carisma e espiritualidade da Congregação, 

Documentos do Magistério da Igreja sobre o laicato e os desafios missionários de hoje 

(XVIII CG, 50). Solicitamos às nossas instituições de ensino, à Verbo Filmes, ao Anthropos 

do Brasil e ao Centro Bíblico, às Dimensões Características que se coloquem à disposição 

na elaboração e execução desses cursos.  

2. Que se promova a Vocação Missionária Leiga SVD, através de equipes paroquiais, 

instituições educacionais e áreas específicas de missão, a partir da experiência vivida no 

Congresso, com definição de responsabilidades, cronograma e metas. 

3. Que se incentive e oriente a formação de associações leigas em conformidade com as 

Diretrizes dos últimos Capítulos Gerais da SVD. 

4. Que se estruturem as missões leigas Verbitas entre Províncias e Região, destacando a 

participação dos jovens que comungam da nossa missão, com o devido apoio financeiro e 

pastoral, caminhando-se para a independência financeira. 

5. Que se dê continuidade à participação dos leigos e leigas nas reuniões de Distritos, dias de 

formação e espiritualidade, assembleias, retiros e formação permanente conforme a 

recomendação n. 2.1.2 do XVIII Capítulo Geral.  

6. Que as Províncias e Região promovam a inclusão dos locais e pessoas de longa caminhada 
que eventualmente já não estão em paróquias ou instituições verbitas, interessadas na 

continuidade do compromisso com o nosso carisma.  

7. Que a Espiritualidade Verbita tenha mais espaço e expressividade na vida das Paróquias e 

instituições confiadas à Congregação.  

8. Que se promova o conhecimento e a parceria com VIVAT Brasil. 



Para que façamos realidade entre nós, o lema “Fiéis à Palavra e um com o povo”, proposto 

pela Coordenação Geral da SVD para os próximos seis anos, queremos nos comprometer com a 

missão a partir dos seguintes desafios da realidade brasileira: 

9. Erradicação das gritantes desigualdades econômicas e sociais presentes em nosso cotidiano; 

10. Parcerias com ONGs e as pessoas de boa vontade, em vista do fortalecimento das Pastorais 

Sociais. 

11. Defesa dos direitos dos mais vulneráveis, em particular as mulheres e jovens,  

 

O nosso empenho nestas ações será sinal de que o Deus Uno e Trino vive em nossos 

corações e quer viver nos corações de todas as pessoas. 

Que Maria, mãe do Verbo, modelo de Discípula-Missionária, nos inspire na caminhada da 

construção do Reino de Deus.  

 

Santa Isabel, 11 de julho de 2019 

 

           

Pela Equipe de Coordenação 


