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Spiritan Horizons 13 (2018)
Esse ano, várias datas estão sendo comemoradas: faz 150 anos que o Padre James Laval C.S.Sp.- chegou à Ilha Maurícia, e que a evangelização espiritana chegou à Tanzânia. A igreja
mundial ainda está fascinada, mesmo após os cinquenta anos de Humanae Vitae, pelo Paul VI,
sem mencionar o recente debate sobre Amoris Laetitia, feito pelo Papa Francisco.
O Pe. Raymond Jung - C.S.Sp. - abre essa obra com uma reflexão breve e profunda de “The
Relevance of Poullart des Place for Spiritan Life and Mission.” O Paul Coulon - C.S.Sp.- nos
conduz por : “Some Historical and Theological Notes on Libermann and Slavery,” mostrando
o zelo abolicionista do segundo fundador que é marcado, como sempre, por Libermann, com
prudência e preocupação para o bem comum. O Bernard Hym - C.S.Sp. - mostra como Laval
modelou a participação completa na missão espiritana em “Blessed James Desiré Laval,
C.S.Sp.: Spirituality and Mission. A Message for our Times”. Fechando a seção de Mananciais,
Philip Massawe - C.S.Sp. - esboça aspetos de “150 Years of Spiritan Presence and Mission in
mainland Tanzânia”, e os desafios próximos.
O editor pediu que os dois especialistas não expressassem uma opinião, senão que esboçassem
vários argumentos contra dois documentos papais que são ardentemente discutidos. O propósito
é esclarecer as questões em jogo. O Dr. George Worgul em “Amoris Laetitia – Two
Perspectives on its Message,” procura as questões éticas e religiosas subjacentes. Paulinus
Odozor - C.S.Sp. - lidou com “Humane Vitae after Fifty Years – Diverse Perspectives on its
Message.” Em seguida, O Dr. Daniel Burston esboça os vários tipos de conversões e as
consequências delas, em “A Leap of Faith. What is Conversion? A Psychologist’s Perspective.”
Missionários e pastores apreciam. O Dr. Marinus Iwuchukwu continua refletindo sobre a
possibilidade de salvação em outras religiões e o que isso significa para missão e a prática
pastoral, em “Interreligious Dialogue in a Postmodern Culture – the Challenges and
Development of Inclusive Religious Pluralism vis-à-vis Levinas’ Philosophy of Being.” O
editor pediu um artigo sobre A Minha Fé como Africano. O Bonaventure Ugwu - C.S.Sp. - vê
que a fé provoca esperança, e em “My Hope as an African ” reflete precisamente sobre a
edificação que ele sente na Spiritan International School of Theology, onde hoje ele é o pároco.

Na seção da Educação, o presidente de Duquesne, O Dr. Ken Gormley, uniú forças com O James
McCloskey - C.S.Sp. - para refletir sobre o processo e o conteúdo do Plano Estratégico de
Duquesne em “The Spiritan Charism, the University Mission, and the Duquesne Strategic
Plan ”. Seria necessário que nós tínhamos notícias dos outros Institutos Superiores Espiritanos
sobre como o plano estratégico deles representa o espírito espiritano. James McCloskey C.S.Sp. - adiciona uma reflexão breve, porém iluminadora, sobre o trabalho delicado do Diretor

para Missão e Identidade da Universidade em “A Tolerance for Ambiguity: the Catholic
Mission Officer.”
Um casal, cujo diálogo ecumênico está ocorrendo na vida deles, é manchete da seção de
Experiência Vivida. O Kenneth Hendrata e a Rev. Kimberly Greway revelam um pouco da
vida deles em “A Couple Lives the Dialogue of Catholic and Methodist Faiths.” A Igreja
valoriza justiça social e dignidade humana, especificamente desses trabalhadores que fazem
trabalhos “humildes.” Dois professores de psicologia da educação, o Jocelyn Gregoire - C.S.Sp.
- e a Dra. Christin Jungers, testam como a igreja está tratando e pagando sacristões e
trabalhadores da casa, em “Perceptions and Experiences of Creole Workers in Catholic
Parishes of the Diocese of Port Louis, Mauritius.”
Esse número de Spiritan Horizons fecha com seis avaliações de livros recentes. O Pe. William
Cleary - C.S.Sp. - avaliou dois. O Papa Francisco, Joy of Holiness, apresentou uma receita de
homem comum para santidade, que incluí alegria e humor. Cardeal Sarah, God or Nothing. A
Conversation on Faith, é uma entrevista em que o cardeal mostra grande admiração para os
evangelizadores espiritanos franceses da aldeia dele.
Cycus Chungu - C.S.Sp. - avaliou William Cleary - C.S.Sp - Spiritan Life and Mission since
Vatican II, mostrando como a Congregação do Espírito Santo encontrou o caminho dela para
renovação através dum redescobrimento de sua carisma fundadora. O Pe. James Okoye C.S.Sp. - avalia três livros. Um livro do Gerhard Lohfink, Is This All There Is?, é uma boa
situação para começar refletir sobre a teologia atual da morte, o que é realmente ressuscitado, e o
que o gemido para criação material e para redenção poderia significar. O James Chukwuma
Okoye, Genesis 1—11: A Narrative-Theological Commentary, segue o comentário narrativoteológico com um tratamento sucinto da recepção do texto pelos antigos padres da Igreja e o
antigo rabinismo. CARA, Going, Going, Gone! The Dynamics of Disaffiliation in Young
Catholics é uma pesquisa breve, porém reveladora, de pessoas “meio-católicas”, “quaseterminados”, “terminadas” e “nenhuma” que ajuda a seguir os procedimentos do sínodo da
juventude, 2019.
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