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PORTUGAL: INQUENTENÁRIO A LIAM
A Província portuguesa celebraU o, 509

aniversário da LIAM (o seu m:wimento de

~ ã o missionária) , a::m uma peregrina-:

ção a Fátima, an 4-5 de Julho, de uns dez
mil liamistas: o superior Geral, P.Pierre
Haas, esteve presente. Na sua rnensagan à

Província, o SUferior Geral afi.mou:"que
eu saiba, nenhuma outra PrCNíncia pc:deriá
reunir tal rm.ütidão, m::,vida pelo zelo mis
sionário e an colaboração canos espiri-tanos".

HISI'ÕRIA

DA

LI1'M

0.6

6u.nda.dolLU . da. LIAM :

P. Jo.6 ê Fe11.c..ú, ,

A LIAM (Liga Intensificadora da Acção
V. Ago.6:ti..nhO e P. Ma.lo.
Missionária) foi fundada em Fátima a 13 de
Maio de 1937 por 3 jovens espiritanos: o P.Agostinho Lopes de Moura, então com 26 a
nos, e dois alunos de Teologia, José Felício e Augusto Maio. O P.Moura foi mais tar
de Provincial (1949-53), depois Bispo de Portalegre e Castelo Branco (1953-78). Noano passado, a sua saúde enfraqueceu, apôs mais de 50 anos de dinamismo ao serviço
da Missão. O P.FelÍcio estâ ainda no activo e acaba de celebrar, em 26 de Setembro,
50 anos de sacerdócio. O terceiro fundador, o P.Maio, faleceu em. 1978. Havia sido
missionário em Angola e ajudou a fundar a Província espiritana de Espanha, onde se
dedicou de coração ã animação missionária. Durante estes 50 anos, a LIAM teve apenas
quatro directores: o P. (depois bispo) Moura (1937-53), o P.FelÍcio (1953-80), o P.
Veríssimo Teles (1980-85) e o actual, P.José de Castro Oliveira, antes missionário
em Angola, onde teve um grave acidente em 1980, quando o carro em que seguia fez ex
plodir uma mina.
Pode parecer estranho que um movimento nacional esteja tão ligado aos espiritanos.
Para o entender, basta lembrar que a revolução portuguesa de 1910 expulsou todas as
Congregações religiosas e conffscou os seus bens. Os espiritanos voltaram em 1920,
beneficiando da ajuda de antigos alunos então bem situados na política, e foram quase a Única Congregação missionária em Portugal até 1940. Depois, outras Congregações
chegaram, mas os espiritanos são, ainda,
muito conhecidos no país, dev.ido, em gran
de parte, ã LIAM. Assim, o nome do orga-nismo era originariamente LAMES (Liga de
auxílio às Missões do Espírito Santo) e
foi sÕ em 1942 que o nome de LIAM foi
adaptado.
Passem.os agora em revista as principais actividades da Liam nestes 50 anos de existência.
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ACJ.'IVIDADES

O objectivo da LIAM foi sempre a animaçao missionária, o apoio âs Missões e
a promoção vocacional através da irradia
ção do espírito missionário. Criaram-senÚcleos pelo país fora, em parÕquias,escolas, colégios, seminários, hospitais •••
Mais tarde, o movimento chegou aos Aço1,
res, Angola, Cabo Verde e Moçambique.Mo
bilizou milhares de membros e amigos,os
quais em dada altura chegaram aos trezen
O P. P.úvtJc.e Haa..6, Su.peJÚDlt aell.al, e o P.
tos mil.
Manuel Vwz.ãu, PJUJvi..nc1.a.l, ct 6Jt.e.nte. do.ó
Como METODOLOGIA, tem -se utilizado a
peJr.e.g!ÚnO.ó, em Fá,t.i.rm..
oração, celebrações, retiros, dias de re
flexão e estudo, encontros para professores, peregrinações, exposições missionárias
e uso da imprensa, rádio, Tv e cinema. Foram publicados mais de 30 milhÕes de e-xemplares de jornais, livros, revistas e brochuras durante os primeiros 30 anos, e
fizeram-se alguns filmes -curtas metragens, e, em 1967, o filme UMA VONTADE MAIOR,
escolhido em 1970 para representar Portugal no festival de cinema de Moscovo. O men
sário ACÇÃO MISSIONÁRIA nasceu em 1940. Tinha em 1947 uma tiragem de 50 mil exem-=
piares e de 57 mil em 1964; hoje, estã em 31 mil. A revista ENCONTRO, bi-mensal,foi
lançada em 1962 e tem actualmente uma tiragem de 8 mil exemplares. Hã que mencionar
ainda a edição anual de um calendário (120 mil exemplares), de um almanaque (90 mil)
e de uma agenda (70 mil) -todos de carácter missionário e com informação sobre as
Missões.
AO LONGO DOS ANOS, a LIAM juntou fundos para vãrios projectos, entre eles o da
construção de igrejas em Angola. Na Província, ajudou a construir o Escolasticado
Maior de Carcavelos, onde hã lugar para 120 pessoas; o mesmo fez quanto ã casa da
Silva, onde funcionou durante anos o noviciado; idem, para o edifício da administra
ção central da LIAM, em Lisboa, com uma grande sala de reuniões e outras mais redu=
zidas. Da LIAM, hã CENTROS ainda em Benfica, Porto, Coimbra, Bra~a e Fundão. Ao todo, estão ao seu serviço 15 espiritanos. Ela enviou para as Missoes ajudas vârias:
dinheiro, viaturas, alfaias litúrgicas, equipamento vârio ••• Apoiou as vocaçpes de ma
neira directa e arranjou bolsas de estudo para seminaristas. D.ABÍLIO RIBAS, bispo de SÃO TOMÉ, afirmou: "devo ã LIAM tudo o que sou -a minha vocação nasceu, .e:cesceu
e realizou-se graças ã LIAM.
Em 1983, foi lançado pelo P .Firmino Cachada um ramo jovem da LIAM, os JOVENS SEM
FRONTEIRAS; o P.Cachada
o actual redactor da ACÇÃO MISSIONÃRIA.
~""
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A celebração principal dos 50 anos foi uma peregrinação especial a Fátima a 4-5
de Julho que congregou 10 mil liamistas. Esta peregrinação da LIAM usual desde há
7 anos. Este ano, ela foi presidida por D.MANUEL FRANKLIN DA COSTA, Presidente da
Conferência Episcopal de Angola; presentes também O.Pedro Marcos, bispo do Saurimo,
o P.Pierre Haas, Superior Geral, o Provincial de Portugal P.Manuel Durães, o actual
director da LIAM e cerca de 50 sacerdotes espiritanos. Na tarde do dia 4, sábado,
houve a procissão para a capela das Aparições; eresidiu O.Marcos e o ~UPERIOR GERAL
falou aos peregrinos. Mais tarde, foi a recitaçao do terço, a procissao das velas e
uma celebração penitencial. No Domingo, apôs a recitação do terço, houve Missa na
escadaria da Basílica, concelebrada por cerca de 100 sacerdotes e presidida por D.
Franklin. De tarde, O CENTRO PAULO VI ficou repleto de público para a sessão deva
riedades que o P.Firmino Cachada animou. Depois de um audiovisual sobre a histÕriada LIAM, falaram aos presentes o Superior Geral, o Provincial de Portugal, o P.Castro, actual director da LIAM, e os antigos directores PP.Felício e Teles. Seguiram-se vários nÚmeros de música e dança.
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Houve ainda outras celebrações. Por exemplo, uma outra peregrinação a Fâtima,de
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1 a 6

de Agosto, agora de jovens e a

pe; de 19 de Julho a 5 de Agosto, uma
peregrinação ã Terra Santa; celebrações

locais em vários sitias, inclusive nos
Açores. Foi cunhada uma medalha comemorativa e publicados pois livros: um directÕrio da Animação Missionária e uma
história da LIAM. Lançou-se uma campa-nha de ajuda à construção de uma igreja
e uma escola na Missão de Caio, recem-começada na GUINÉ-BISSAU (ver notícia
adiante). E houve mais dois acontecimen
tos especificas ã Congregação: A ORDENA
ÇÃO DE 4 NOVOS SACERDOTES e uma REUNIÃÕ
DOS ANIMADORES MISSIONÃRIOS espiritanos
da Europa.

O.ó a.rúma.da1tu mú,,Ó..i..onálúo.6 da. EuJwpa.

e.m

Wbaa., e.m a.bm:
Ve. pê., ã. uqueJt.da.: PP. Ca.be.U.o,Ó, Ta!Vt.e..6
Nuva., BuJtgtu:t.66 , Tij.õ.õe.n, de Ca.1:,:tJr.o
Os 4 sacerdotes (PP.Paula, Mário FaOüveÁ.M. ( d..i..Jte.c;t.011, da, LIAM) , va.n Maoltria, José Carlos e José Manuel) foram
ordenados em Braga a 26 de Julho por D. .õ ei , Cautu:tnt, Bltude.nba.c.h, Me. Ca.nn .
Eurico, arcebispo de Braga e antigo bis- Se.ntada.õ: PP. VUJLâ.u (P1tov,ÚtcÁ.a.l),
Thama..õ, Pac.han, Gibi.õ, Se.ix.a..õ, Ra...i...õ,
po da então d.iocese de sã da Bandeira,
Ca.c.ha.da. .
Angola, durante 5 anos.

A reunião dos animadores missionários na Europa teve lugar na casa provinci
al de Lisboa, de 27 a 30 de Abril. Participaram 4 representantes de Portugal; de
França, Holanda, Alemanha, Suíça e Espanha, 2 por cada pais; 1 da Bélgica e outro
da Inglaterra. Puseram em comum a sua experiência, que, de acordo com as circuns-tâncias de cada pais,
diferente, e decidiram trocar mais entre si informação e
documentação. O SUPERIOR GERAL enviou uma carta, felicitando a Província portuguesa por ter lançado esta iniciativa, e os participantes manifestaram desejo de que
ela fosse continuada, cada ano numa Província diferente.

e

DA SANI'A St:

11otíclas

A PRELATURA DE JURUÁ, Brasil, transformou-se na diocese de CRUZEIRO DO SUL em 1
de Julho passado, como sufragânea da arquidiocese de Manaus. D.Heinrich Ruth, de
74 anos, continua como Bispo, tendo como coadjutor D. Ludwig Herbst, de 61 anos.
Fez-se em 15 de Agosto a inauguração oficial desta nova diocese, com uma Missa na
catedral a que presidiu o Núncio, Mgr.Carlo Furna. TRABALHAM NA DIOCESE 14 Padres e
2 Irmãos espiritanos (quase todos alemães) e ê Superior Principal do Distrito o P.
Friederich Siegers. Os espiritanos alemães missionam ali desde 1927 e a Prelatura
foi criada em 1931. Antes de Mg·r.Ruth, os Prelados foram Mgr. Joseph Hascher (1947-67) e Mgr. Heirich Ritter (1935-42). A população é de 160 mil habitantes, espalhados por um território muito vasto, o que torna as comunicações, quase sÕ por via
fluvial, bastante difíceis

O:OCISÕES 00 OONSELHO GERAL:
O CONSELHO GERAL FEZ AS SEGUINTES l.as NOMEAÇÕES:
.Fundação da Ãfrica Central (FAC): o P, Marcel NTSIKA para Yaoundé e o P. Gregório
MANTECK para o Congo;
.Angola: os PP. Barnabé SAKULENGA e Alexandre TCHICAMBI para Angola;
.Puerto Rico: os PP. Carlos LOZADA ROMÃN, Álvaro QUINONES ZUNIGA, Ivan Serrado RIVERA e o Ir. Jose Ramirez SANTIAGO para o Brasil-Sul;
.Polónia: o P. Casimiro POTULSKI para o Senegal, o P.Bogdan SWOINSKI para a África
do Sul, o P. Miroslaw ZABROCKI para a Argélia e o P.Slawomir ZASTEPOWSKI

4

para a Polónia (por 1 ano) •
• O Conselho Geral modificou também a l.a nomeação do P.Aloysius NDEMA, da Fu~dação
de África-Leste, da Zâmbia para a Casa de Filosofia da mesma Fundaçao •
• Outras decisões~ O CONSELHO GERAL:

... .

-em 23 de Junho, confirmou a eleição do P. ALPHONSE LAGOGUÉ como Superior do Distrito da MARTINICA para um 29 mandato de 3 anos, com início em 30 de Julho;
-em 25 de Junho confirmou a eleição do P.GREGOR LUTZ como Superior da Província da
ALEMANHA para um mandato de 3 anos, com início em 25 de Junho;
-em 26 de Junho, nomeou o P.TADEUSZ MICHALSKI como Superior Provincial da Polónia,
para um mandato de 3 anos, a começar em 1 de Julho;
-em 18 de Julho, confirmou a eleição do P.VICTOR CAREZAS como Superior da Província
da ESPANHA para um 29 mandato de 3 anos, com início em 8 de Julho;
-em 10 de -Agosto, confirmou a eleição do P. ALEXANDER EKECHUKWU como Superior Provincial da NIGÉRIA para um mandato de 3 anos, com início em 29 de Julho;
-em 19 de Agosto, confirmou a eleição do P.RHÉAUME SAINT-LOUIS como Superior Pro-vincial do CANADÁ para um mandato de 3 anos, com início em 19 de Agosto;
-em 8 de Setembro, nomeou o P.JEAN-FRANÇOIS COQUEREL Superior do grupo do PARAGUAY
para um mandato de 3 anos, com início em 1 de Dezembro de 1987.
DA CASA GENERAL!CIA

O P. JOHN FLAVIN, da Irlanda, chegou ã Casa GeneralÍcia em 8 de Setembro; assu
me um mandato de 3 anos como Secretário geral. O P.Vincent O'Grady, arquivista dÕ
Conselho geral, fora Secretário interino desde Janeiro. O P. Flavin tem 50 anos e
foi missionário na SERRA LEOA de 1965 a 1971; depois, professor em Dublin, no Templeogue College.
Outro membro recém-chegado ã Casa Generalícia e o Ir. Methodius CLIJSTERS, da
Holanda, que tomou o lugar do Ir. Clemens Tekstra. O Ir. METHODIUS tem 49 anos e
trabalhou na diocese de BANGUI desde 1964, tendo-se especializado no fabrico de cal
çado e próteses para diminuídos físicos. O Ir. Clemens voltou ã Holanda, após 3 anos
na Casa GeneralÍcia. Antes, estivera 29 anos em África, como construtor, no Congo,
Bangui e Gabão.
Gtmm-BISSA.U: UMA 2. a MISSÃO

A l.a Missão espiritana da Gur-ne-Bissau começou em 1979 em BAJOB, entre os man
jacos, com a chegada de 2 franceses -os PP. Pierre Buis e René des Deserts (Cf.Infor
çÕes Espiritanas, n931). Nos começos de 1980, juntaram-se a eles o P.Jose Costa, dePortugal, e um escolástico francês de origem portuguesa. Em 1982, o P.COSTA foi chamado para o serviço militar em Portugal e ficou depois um tempo na Formalão. Em Dezembro de 1986, voltou ã Guine-Bissau, com outro jovem sacerdote portugues, o P.JOÃO
DAVID. Entretanto, o P.MICHEL GERLIER tomou o lugar do P. des Deserts. Nos começos
de 1987, a equipa inicia uma 2.a Missão, 60 Km. a sul de Bajob. Por ocasião do seu
jubileu, a LIAM (Cf.artigo do início) tomou a iniciativa, entre outras, de financiar a construção da igreja e da escola desta nova Missão.
A DIOCESE DE BISSAU, antigamente Prefeitura Apostólica da Guine-Bissau, foi erec
ta em 1977, tendo como bispo D.SETTIMIO FERRAZZETTA, OFM. Numa população de cerca de 1 milhão de habitantes, hâ apenas 6% de católicos; 35% são mussulmanos e 58% animistas. OS MANJàCOS, entre os quais trabalham os nossos confrades, são uma das 10 tri
.
- Sao um povo que viaJa
. .muito,
.
bus do pais e nao receberam nenhuma influencia
do Islao.

.

-

-.

-

-

s
e.pcontrando-se trabalhdores seus no Se
negal e em França. Nos 7 anos que tem
a Missão de Bajob, prepararam-se para
o baptismo mais de SOO jovens, e hoje
o número de catÕlicos ultrapassa o milhar. Hã 10 capelas~ funcionar e 20
aldeias têm catequese. Abriu-se também
um dispensário e a Missão colaborou na
abertura de uma dúzia de poços de ãgua
potável. Um dos confrades portugueses
ordenados em 26 de Julho, o P.MANUEL DE
SÃ PAULA, recebeu a sua l.a nomeação
para a Guine-Bissau, para onde partirá
brevemente. Juridicamente, a Missão de
Bajob e o seu desdobramento de CaiÕ,estão integrados no Distrito do Senegal.

A e.qc.úpa. da. Gc.úne.-&l6-0au: (à e.6qLLeJLda.)
PP. Co-0.:ta., Bu..,ú, Vavid e, GvrJ.,,i,eJL.

ESTADOS UNIOOS. - LESI'E

O P.DONALD NESTI apresentou a sua demissão da UNIVERSIDADE DUQUESNE em 15 de Agosto. Nos 7 anos do seu reitorado, a Universidade desenvolveu-se, ganhando sÕ!ida
base financeira e abrindo-se mais aos problemas do Terceiro Mundo com a fundaçao do
Instituto "FOR WORLD CONCERN". Houve tambem mudança na ORGANIZAÇÃO CORPORATIVA da Universidade: em vez de um grupo permanente de espiritanos que formava a 11 CORPORATION 1;
esta e agora constituída pelo Provincial e seu Conselho, e alguns membros nomeados
para o período da administração provincial.

HAITI
O número de Maio-Julho do ano passado de INFORMAÇÕES ESPIRITANAS trazia em l.a
página um artigo ('Regresso a Haiti') com um juízo optimista spbre o futuro da,espi
ritanos no paÍsi terminados que eram, em Fevereiro, os 29 anos da ditadura de Duvali
er. A Congregaçao tivera de deixar o Haiti em 1969 -terminara um exílio de 17 anos.O novo governo suspendeu a proscrição e a Conferência Episcopal convidou os espiritanos a regressar. Havia esperanças fundadas de um governo democrático eleito livremente. A situação presente, no entanto, está longe disso e o caminho para a democracia ê
muito difícil. E muito lentamente que o governo interino do general HENRI NAMPHY se
orienta para eleições; receia~se que a lei da autoridade continue. Reaparecem os"
"tontons macoutes" do tempo de Duvalier, apoiados pelos grandes proprietários e outros senhores da situação. Desde Julho, tem havido um vasto movimento de greves; em
23 desse mês, na aldeia de Jean-Rabel, os "tontons macoutes" mataram mais de 100 pes
soas durante uma reunião de trabalhadores rurais. O grupo espiritano estã entre aque
les que fazem pressão pela democracia e pelos direitos humanos, e por isso e alvo de
ameaças. Em 23 de Agosto, um domingo, na paróquia espiritana de Pont-Sonde, 100 Km.a
norte de Port-au-Prince, um acto litúrgico foi interrompido por tiros à volta dai~
greja, quando o P. Jean-Bertrand Aristide, um pregador popular salesiano, começou
a falar. Os religiosos presentes dirigiram-se ent·ão para Port-au-Prince de carro ;
mas os S carros onde iam foram atacados no caminho à paulada e à pedrada. O Superior
do Distrito, P.ANTOINE ADRIEN, um escolástico espiritano e um associado foram feridos, tendo de passar pelo hospital no dia seguinte. Um dos carros era conduzido por
um escolástico canadiano, em apostolado no Haiti durante as ferias. O SUPERIOR GERAL
enviou um telegrama de protesto ao Presidente Namphy e ao secretário de Estado americano (uma vez que os Estados Unidos apoiam o governo haitiano).
NO HAITI, os espiritanos trabalham em dois sítios: os PP. Max Dominique (haitiano) e Feff Duaime (USA-Este) •em Pont-Sonde; os PP. Adrien (haitiano), Êmile Jacquot
e Rene Soler (França), e ainda o P.Smarth (associado haitiano) em Port-au-Prince.Há
2 escolásticos professos: Axel Martial e Joseph Philippe.
ENDEREÇO DOS ESPIRITANOS: B.P.15016, Pêtionville, Haiti.
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No dia 30 de Maio, esta Furrlação teve a maior ordenação sacerdotal da sua história: 10 oi:denaçôes. Nove delas foram realizadas em Ngarenaro (Arusha) por Mgr.Msarikie, bispo de Moshi, assistido por Mgr. Durning, bispo espiritano de Arusha. Conce
lebraram mais de 60 sacerdotes e a igreja paroquial estava repleta. Um grupo coral de
Arusha e outro de Naírobi tomaram conta do can:º• Houve defois uma 10.a ordenaião em
Kabale, Uganda, em 5 de Julho: este sacerdote e o 29 ugandes, membro da Fundaçao,que
é ordenado. Em 16 de Julho, professaram 7 noviços em Magamba, e entraram no noviciado
14 novos. Começaram o curso de Filosofia em Njiru (A:rusha) 19 novos estudantes.
OCEANIA

O noviciado internacional de FARNHAM (Canadá) recebeu este ano o 19 noviço australiano, Paul Leyden (os outros noviços são: 5 de Usa-Este, 1 do Canadá, 1 da Ingla
terra). Paul fez o pre-noviciado no colégio apostólico CORPUS CHRISTI de Melbourne.Presentemente, os espiritanos têm uma casa própria de pre-noviciado no n9 107 da WAVERLEY ROAD, CHADSTONE, VICTORIA, perto da paróquia onde trabalham (junto a Melbourne, em Ringwood). Este progresso é devido em boa parte aos esforços do P.Gerard Scot;
que foi Mestre de noviços em Farnham e que a Província do TRANS-CANADÃ 'enviou' para um ministério vocacional na Austrália. Deve-se tambêm à acção da Arquiconfraria
do Espírito Santo, implantada nas 3 paróquias espiritanas do país (1 em Melbourne,2
em Brisbane).
Está igualmente activo o apostolado vocacional em AITAPE (Papuásia-Nova Guine);
neste país, 6 espiritanos do Trans-Canadã dirigem 4 paróquias. Em Março, houve um
fim de semana vocacional na casa espiritana de Aitape em que participaram 19 jovens
(4 deles pensam começar a sua formação espiritana). Foi encorajante para os confrades da Papuásia saber que os 3 primeiros espiritanos da FUNDAÇÃO DO OCEANO iNDIC0
se juntariam a eles desde Janeiro de 1988.
FALEX::E:J O MQJIVISI'A GERAL

O arquivista geral, P. BERNARD OOEL, an :Eurções oos Últim:>s 30 anos, faleceu no
dia 1 de Agosto com 70 anos de idade, depois de ser operado ao coração. As exéquias
foram no dia 3, em Chevilly. O P.Paul Coulon relatou a vida do P.Noel e fez a homilia o P. Joseph Heidmann. O P.Noel nascera em Dieppe a 30.10.1916 e cresceu em Cherbourg. Entrou em Cellule com i6 anos e fez o noviciado quatro anos mais tarde em 0rly; depois, Filosofia em Mortain (1937-39) e serviço militar nos 19s anos da guerra.
Desmobilizado, pôde continuar os estudos e recebeu a ordenação a 29.6.1943 em Chevil
ly. A sua l.a colocação foi o HAITI; ensinou de 1945 a 1950 no colégio Saint-MartiaT.
Atinigido pela tuberculose, teve de regressar à Europa; foi operado em Montana, ficando praticamente com um sõ pulmão. Retido por isso na Europa, foi nomeado Secretário geral em 1951 (an rue Lhomond) e em 1957 Arquivista geral. Nos seus trinta anos
de serviço, fez um trabalho colossal de classificação de documentos sobre a história de muitas jovens Igrejas de Ãfrica e de outras partes, pondo-os ã disposição dos estudiosos. Os arquivos
gerais foram mudados em 1981 para salas mais espaçosas, sempre
em Chevilly.
Alem disso, o P.Noel dedicou-se sempre ã Pastoral, em particular com grupos de jovens, doentes, e, mais recentemente, com o
renovamento carismático.

O P. BellYUVl.d NolU'..

Todos quantos puderam colaborar ou conviver com ele de perto
puderam apreciar a sua bondade e o seu espÍrio de serviço e uma
disponibilidade constante.
Os arquivos de Chevilly continuam sendo os arquivos centrais
da Congregação.
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PUERI'O-RIOO: PRIMEiroS MISSIOORIOS
Em fins de Junho, o cardeal Luís Aponte, arcebispo de San Juan, Puerto Rico, ce
lebrou no exterior da casa espiritana de DORADO uma Eucaristia (transmitida pela Tv)
na qual, em nome da Igreja de Puerto-Rico, os primeiros espiritanos da Fundação fo-ram enviados como missionários. São os PP. Carlos LOZADA, Álvaro QUINONES, Ivan SERRADO e o Ir. Josê RAMIREZ. Irão trabalhar no Distrito de Brasil-Sul.
O cardeal Aponte· referiu-se com elogio aos espiritanos, pois que, tendo sido
os Últimos a chegar à ilha, são os primeiros a enviar em Missão, fazendo daquela Igreja uma Igreja missionaria.

Os nossos Jubilados
-50 ANOS DE POOFISSÃO:

.a 8 de Dezembro: Irmãos Seraphin KROTT (Alemanha), Fêlix POPP (Suíça) e Octavien
SALBER (França).
-50 ANOS DE SAC:ERI:ó::IO:

.a 18 de Dezembro: P. Woutherus

ENGBERS (Holanda)

Os nossos Defuntos
.2 de Junho: P .Hubertus EGELMEERS, Holanda, 72 anos

.9 de Junho: P.Francisco Nogueira da Rocha, Portugal, 75 anos
.13 de Junho:P.Peter DEV!NS, Inglaterra, 72 anos

.21 de Junho: P.Alphonse MULLER, França, 65 anos

.25 de Junho: P.Adrianus FRANSOO, Holanda, 80 anos
P. Henri DIIBANO, França, 73 anos
.30 de Junho: P.Daniel BARNABE, Canadá, 82 anos

. 1 de Julho:
. 3 de Julho:
. 7 de Julho:

P.Petrus MAAS, Holanda, 67 anos
Ir.Fidentius HIEP, Holanda, 74 anos
P.Pierre BOUVET, França, 68 anos

.16 de Julho: P.fmile LAURENT, França, 80 anos
.25 de Julho: Ir.Marius SPEHNER, França, 72 anos
.29 de Julho: P.Camilus KANE, Quénia, 34 anos
7 de Agosto: P.Peter McGOVERN, Maurícia, 79 anos

.

.11 de Agosto: P.Bernard NOEL, Administração geral, 70 anos

.18 de Agosto: P.Wilhelm CORNIEWE, Holanda, 81 anos
1 de Setembro:P.Manuel Soares MOUTINHO, Portugal, 77 anos
2 de Setembro: P.James COLLERY, Irlanda / Long Island, 66 anos
• 12 de Setembro: P.Engelbert JOSEPHUS, Alemanha, 72 anos

.
.

.16 de Setembro: P. Stanley I. OTTO, USA-E, 66 anos
.17 de Setembro: Ir.Ulrich MARTIN, Alemanha, 81 anos
P. Leon AMAN, Yaoundê, 60 anos

Responsãveis pela publicação: PP. Roland Quesnel e Manuel de Sousa Gonçalves,
Serviço de Infonnação C.S.Sp., Clivo di Cinna, 195 - 00136 ROMA (Italia).

