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EUROPA/ITÁLIA - Eleito novo Superior Geral dos missionários Verbitas
(SVD)
Roma (Agência Fides) - O 17 ° Capítulo Geral da Sociedade do Verbo Divino (SVD), em andamento em Nemi
(Roma), elegeu ontem o pe. Heinz Kulüke novo Superior Geral dos Verbitas. Desde 2005, era Superior da
Província meridional SVD das Filipinas, com sede em Cebu City, e precedentemente tinha sido Vice-Provincial
da província desde 1998.
Pe. Kulüke nasceu em 29 de setembro de 1956, em Spelle, na Alemanha. Depois de estudar eletrotécnica e um
ano de serviço militar na Air Force, fez mais estudos em Engenharia Elétrica. Em 1979 entrou nos Verbitas e fez
o noviciado em St. Augustin, Alemanha. Emitiu a primeira profissão religiosa em 1° de maio de 1981. Foi
ordenado sacerdote em 9 de março de 1986 em St. Augustin. O seu primeiro destino missionário foi Agusan do
Sul, Mindanao, na província meridional das Filipinas. Depois de três anos em Agusan, obteve o Master em
Filosofia na Universidade Católica da América, Washington. Em 1990-1992 ensinou Filosofia na Universidade de
São Carlos, em Cebu City, nas Filipinas. Em 1992 prosseguiu os estudos em Roma para o Doutorado em
Filosofia, que obteve em 1994. Desde 1994 era professor de Filosofia na Universidade de São Carlos. Além disso,
desempenhou o cargo de Vice-Presidente para os Assuntos Acadêmicos (1997-1999) e foi o Reitor da
Comunidade SVD na Universidade de São Carlos (1996-2005).
O XVII Capítulo Geral da Sociedade do Verbo Divino teve início em 17 de junho em Nemi (Roma) e prosseguirá
por quatro semanas. O tema do Capítulo é "De todos os povos, línguas e nações: compartilhar a vida e a missão
interculturais". Representando os mais de 6.000 Missionários Verbitas que prestam seu serviço em 67 países
espalhados nos cinco continentes, estão presentes no Capítulo 70 Superiores e 40 delegados eleitos pelas 57
Províncias missionárias svd. Também participam quatro Irmãos e três Oficiais do Geral. A Congregação do Verbo
Divino foi fundada por S. Arnaldo Janssen em 1875 em Steyl, Holanda. Oferece seu serviço na pastoral paroquial,
na educação, na pastoral bíblica, nas comunicações e em outros apostolados especializados em todos os
continentes. O Fundador enviou os primeiros missionários à China em 1878, a última missão assumida pelos
Missionários Verbitas é no Sudão do Sul, no início de 2012. (SL) (Agência Fides 04/07/2012)
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