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Agostinho Tavares, C.S.Sp., começa com “Claude Poullart des Places:
missão nasce do amor”, da Missão espiritana 21–22 (Janeiro 2013) 52–70.
Essa profunda reflexão alinha a espiritualidade dos dois fundadores, mostrando
sua relevância para a vida e a missão hoje. As pesquisas sobre a “união prática”
de Libermann revelaram a escassez de tratamento de escala natural disso em
inglês. Jean le Meste, C.S.Sp. “Libermann e “a união prática” traduzido da
“Libermann et l’Union Pratique,” Spiritus 22 (1965) 29-43, preenche essa lacuna.
O Vaticano acabou de emitir uma nova Ratio sobre a formação sacerdotal. Seria
interessante comparar isso com o tratamento de Amadeu Martins, C.S.Sp. sobre
“Libermann: Formador des Padres”, de Missão espiritana 18 (2010) 7–16. Até
que ponto a missão depende de dinheiro ou da providência divina? Jean-Marc
Sierro, C.S.Sp., “Dinheiro, Providência e Missão Espiritana”, abre uma
discussão que ressoará na maioria das nossas circunscrições. A última competição
para alunos em formação foi sobre “Desafios e futuro da missão espiritana”.
Dois candidatos dividiram o primeiro prêmio. Jean Maturin Mougheney,
C.S.Sp., em Langata, Nairobi, pesquisou os recentes documentos espiritanos
para obter diretrizes sobre a missão. A outra redação vencedora será publicada
no próximo ano. No verão passado, o conselho geral realizou uma reunião em
Zanzibar para os espiritanos envolvidos no diálogo interreligioso. O Centro está
preparando os trabalhos para publicação. Um deles, Marc Botzung, C.S.Sp., “O
compromisso espiritano no diálogo interreligioso: Olhar sobre a caminhada
percorrida », delineou como o diálogo interreligioso deixou de estar fora do
alcance da missão espiritana para se tornar um dos elementos essenciais. À medida
que a missão evolui, as ferramentas que trazemos também evoluem. Jean-Michel
Gelmetti, C.S.Sp., “Comunicação multimédia e missão espiritana hoje”, traça
a transição da impressão para a mídia e defende a produção e o uso de vídeos
curtos. A seção Raíces termina com o anúncio dos vencedores da Competição
sobre Os Desafios e o Futuro da Missão Espiritana.
Em 1890, o então padre Alexandre Le Roy, C.S.Sp. (mais tarde arcebispo e
superior geral) liderou a primeira equipe espiritana a pesquisar o interior da África
Oriental para fins de evangelização. Em 1914, ele publicou Au Kilimandjaro,
detalhando as fortunas dessa expedição e a fundação das primeiras comunidades
católicas da África Oriental. Adrian Edwards, C.S.Sp., traduziu este livro para
inglês antes de sua morte. O Centro o preparou para publicação no início
do próximo ano como Missão ao Kilimanjaro. Florentine Mallya, C.S.Sp.
apresenta aos nossos leitores este trabalho e suas implicações para a missão e
a formação hoje. Le Roy, por exemplo, não era apenas fluente em suaíli, mas
era geógrafo, botânico e antropólogo. Bede Uche Ukwuije, C.S.Sp. retoma a
discussão dos missionários e da cultura em “Missionários Espiritanos como
Precursores da Teologia da Inculturação na África Ocidental”. Ele mostra
que, com a produção dos primeiros catecismos, Bíblias, hinários e dicionários,
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etc., os missionários eram na verdade precursores da inculturação. Na seção,
Espiritanos por Hoje, retratamos espiritanos falecidos que eram pioneiros em
algum aspecto da vida e missão espiritana. Brendan Carr, C.S.Sp., “Espiritanos
para Hoje : Willie Jenkinson, C.S.Sp. Retrato de um Missionário”, mostra
como esse espiritano personificou a tensão da transição após o Vaticano II. A
maioria dos espiritanos velhos fez seu noviciado no molde jesuíta. Damien
Méki, C.S.Sp. “Discernimento: Inaciano e Libermaniano - Dois Modelos?
Para uma Metodologia do Discernimento”, mostra claramente a diferença
entre o discernimento libermanniano e inaciano e nos chama a abraçar a maior
flexibilidade do anterior. Isso fez parte da pesquisa de Méki como Bolsista
Espiritano no Centro durante 2018-2019.
A Província da Tanzânia está comemorando 150 anos de evangelização.
Gerard Nnamunga, C.S.Sp., “Pedagogia Espiritana da Evangelização na
Tanzânia: Foco na Educação”, mostra o papel que a educação desempenhou e
está desempenhando na evangelização no país.
Por três anos, três professores da Duquesne, o Dr. Steve Hansen, a Dra.
Maureen O’Brien e a Dra. Anne Marie Hansen, tem estado entrevistando
espiritanos envolvidos no trabalho de educação e formação. Seu relatório inicial,
“Carisma Espiritano, Compromisso Vocacional e “Uma Espécie Diferente de
Excelência”: Um Estudo de Educadores Espiritanos”, abre a porta para mais
discussões sobre a pedagogia espiritana e como os espiritanos deveriam estar
envolvidos na educação.
William Cleary, C.S.Sp., conclui esse número com uma resenha da
Congregação para o Clero, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, “Dom
da Vocação Sacerdotal” (2016).
James Chukwuma Okoye, C.S.Sp
Diretor, Centro de Estudos Espiritanos
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O Centro de Estudos Espiritanos
O Centro de Estudos Espiritanos é uma instalação de recursos para a Congregação
Espiritana (por meio de pesquisa nas áreas do carisma e da história, da tradição
e da espiritualidade) e a comunidade da Universidade Duquesne
(em re-imaginar seu legado espiritano para uma nova era).
SEUS SERVIÇOS INCLUEM:
A Coleção Espiritana
um recurso online guardado na Biblioteca Gumberg da Universidade
Recursos Espiritanos Sobre o Espírito Santo
online no site do Centro
O Programa de Bolsistas Espiritanos
bolsas de pesquisa sobre temas espiritanos
Horizontes Espiritanos
uma revista acadêmica anual sobre temas relacionados à vida e missão espiritana
Oficinas em serviço
para o pessoal da Universidade em “Conectar-se com a Missão Espiritana”
A Sala Supple
uma minibiblioteca espiritana para pesquisa
espiritana no 3º andar da Biblioteca Gumberg
Publicações
livros e panfletos sobre questões espiritanas
A Série Espiritana
documentos de posição sobre a Pedagogia Espiritana, a Missão e outros temas
Competição Mundial Anual de Redação
para Jovens Espiritanos em Formação
Oficinas de Verão
organizadas regionalmente para os Formatores Espiritanos
Mais informações sobre esses serviços podem ser encontradas
no site do Centro em www.duq.edu/Spiritains
Contato
James Chukwuma Okoye, C.S.Sp, Diretor
Libermann Hall –GM05
600 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15282
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