L'Orde Hospitalari tindrà una única província per a Amèrica Llatina
04/07/2019 - AICA

A inicis de 2018, els Germans de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, present a Amèrica Llatina i el Carib, van començar a
construir les línies d'acció per constituir una única província per a la regió. Amb aquesta finalitat, un equip de germans i
col·laboradors treballen per aconseguir l'objectiu proposat.

En l'última reunió, que es va efectuar els dies 22 i 23 de juny, entre la Comissió Regional delegada per la Cúria General i els
Germans provincials i delegats de Mèxic i Brasil, es va avançar en temes referits a la propera Assemblea Regional. A més, es
va presentar la dinàmica del Model d'Animació i Gestió de la regió i les funcions que tindran cada un dels estaments que
conformen aquest model.
Aquests avenços fan concretar la decisió d'enfortir la presència de l'Orde a cadascun dels llocs del continent, a més de
revitalitzar la vida comunitària i la missió dels germans hospitalaris a la Regió.
El camí cap a la unificació de la província
El 2014, els germans de la Regió van iniciar la reflexió del context que estava vivint l'Església i l'Orde en aquesta part del món;
el superior general va convidar a estudiar la manera d'enfortir la presència de l'Orde a la regió i es va constituir el Grup Plan
Pasar, els qui foren els encarregats del procés de reconfiguració amb la metodologia veure, jutjar, actuar i planejar.
El 2015 es va iniciar el treball en l'Assemblea Regional a Guadalajara; el grup Plan Pasar va presentar als germans la
metodologia i el projecte de reconfiguració. El 2016 novament els germans de la regió es van reunir a Sucre, Bolívia, per
treballar els problemes centrals i aquest mateix any a les assemblees provincials i delegacionals es va continuar amb les
reflexions sobre els "problemes nucli" que estaven vivint les comunitats a la regió.
El 2017, en totes les comunitats es va treballar sobre els principis, basats en una biblioteca digital que la comissió regional va
preparar amb anterioritat. Aquest treball va ser després condensat en els principis de tota la Regió i posats en comú en els
precapítols per definir els criteris d'acció i les opcions històriques, en preparació per al capítol Regional.
El 2018 els germans capitulars van construir les Línies d'acció que marcaria el model d'animació dels germans en la Regió
d'Amèrica i com a fet històric el Capítol Regional va decidir la unificació de les províncies i delegacions en una sola província,
prenent un temps de transició de dos anys.
La nova cúria provincial
Per a la reflexió del lloc per a la futura seu de la nova cúria provincial, es va tenir en compte la centralitat geogràfica; que hi
hagi una infraestructura física existent, que tingui bon espai per oficines, reunions i allotjament intern i amb possibilitats al seu
entorn.
Que el país on estigui la nova seu de la cúria provincial tingui estabilitat política, econòmica i social.
Després d'analitzar tots aquests criteris, el consell regional realitzat al febrer d'aquest any a Buenos Aires, els germans
van realitzar la votació i es va determinar que la cúria regional tindrà la seva seu a Lima (Perú).
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