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A FUNDAÇÃO DO OCEANO ÍNDICO
Em 24 de Janeiro, partiram
da ilha Maurícia os 3 primeiros
missionários desta Fundação (FOI)
para Aitape, Papuásia - Nova Guiné; foram trabalhar.com os Espiritanos do Trans-Canadá, que se encontram aí desde há 9 anos. Deste
..... '
modo, esta Fundação junta-se às
.
.•r"' .
outras jovens Fundações que estão
,'
já enviando uma nova geração de
missionários espiritanos. Presentemente, a FOI tem 3 sacerdotes,
ré-.
1 diácono, 4 jovens professos, 8
estudantes do 19 ciclo preparanO 19 gJLJ.Lpo de noviço~ no cüa da. PM6..i..6~âo,
do-se para o noviciado
6 aspiem 1983.
rantes.

.

...
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Muito antes de se falar em Fundações, já havia vocações espiritanas originárias das 3 ilhas da FOI: Madagascar, Reunião e Maurícia. A Reunião dera já 15
sacerdotes espiritanos ( um deles foi o P. Le Vavasseur, um dos _primeiros companheiros de Libermann e mais tarde Superior Geral) e i Irmãos. Da Maurícia vieram
para a Congregação 5 sacerdotes e 4 irmãos; de Madagascar 1 sacerdote e 1 irmao.
Passou-se depois um longo período de 15 anos apenas com uma vocação: 1 irmão da
Reunião que professou em 1978.
Entre 1977 e 1979, alguns jovens de Madagascar e Maurícia manifestaram interesse por entrar na Congregação, e a beatificação do P. Laval, em 1979, deu maior
impulso nesse sentido, Os Bispos das 4
dioceses em que trabalhavam os Espiritanos encorajaram a experiência, e, na
Moyotle ~
nhironano_
Páscoa de 1980, os Superiores dos 3 DisMOÇAMBIQUE
tritos decidiram lançar a Fundação com
aspirantes Malgaches e Mauricianos, Os
Mahoionga~
Malgaches fizeram o 19 ciclo em Antananarivo (Tananarife), capital de Madagascar, no Seminário Maior da Diocese, e os
Antonanarlvo
Mauricianos, em França

.

.

•

MADAGASCAR

MAURITIUS

LA RÉUNION

O 19 noviciado abriu em 16 de Agosto
de 1982 na Reunião, na antiga casa paroquial de Saint-Gilles-les-Hauts, com 6
noviços (3 de Madagascar e 3 da Maurícia). Era Mestre de noviços o P. JeanClaude Jaquard (França) e sub-Mestre o
P. Denis Wiehe, da Maurícia, agora Assistente Geral da Congregação. A Missa de
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abertura teve lugar em 19 de Agosto, presidida por Mons. Gilbert Aubry, Bispo da
Reunião, e concelebrada por 20 sacerdotes. Dos 6 noviços, 5 professaram em 11 de
Agosto de 1983.
Apôs um mês de ferias na família, os 5 jovens professos vieram fazer em
Inglaterra o curso de teologia, no Missionary Institute de Londres, residindo em
Hendon com os jovens eapiritanos ingleses. Seguiu com eles o P. Denis Wiehe, nomeado em 15 de Agosto Coordenador da Fundação, o qual acompanhou o grupo durante alguns
meses para ajudá-lo a adaptar··se, regressando depois ã Maurícia.
Dos cinco, 4 avançaram para o diaconado; um deles, Jean-Noel Pierre da Maurícia estã a fazer um curso de audio-visuais em Lião, antes da ordenação sacerdotal;
os outros três voltaram ã FOI em 1986 para uma experiência pastoral de ano e meio,
antes de partir para a missão. Os P.es Jocelyn Grêgoire (Maurícia) e Wencelas Rabê
(Madagascar) receberam a ordenação sacerdotal em 1986, e o P. Plácido Malo (Madagascar), em 1987. Antes da partida para a Papuâsia - Nova Guinê, em Janeiro, realizaram-se actos litúrgicos em Madagascar e Maurícia, durante os quais, com grande
assembleia de clero e de fiéis, foram enviados pelos respectivos Bispos em Missão,
em nome da Igreja local.
O 29 noviciado da Fundação teve lugar em 1985-86, novamente em Saint-Gilles-les-Hauts e com o P. Jaquard como Mestre de noviços, ajudado agora pelo P. Louis
Rigolet (Suisso). Professaram 4 dos 5 noviços que haviam começado (3 de Madagascar
e 2 da Maurícia). Dos professos, André Sunassee (Maurícia) faz actualmente o 19 ciclo na Reunião, que ainda não tinha feito. Os outros três - Nicolas Rasoanaivo e
Pierre Be (Madagascar), e Henri Arthé (Maurícia), fazem a teologia na Universidade
de Friburgo (Suissa) - os dois primeiros apôs um ano de estágio pastoral, e o terceiro apôs um ano de estudo de inglês na Inglaterra. É Director do grupo o P, Paul
Reymond, O 39 noviciado começará no próximo mês de Agosto, conta-se com 8-9 noviços.

Estrutura da Fundaç ão
Inicialmente, a Fundação era dirigida em conjunto pelos 3 Superiores de
Distrito que nos Últimos tempos eram: P. Eamon Mansfield (Maurícia), P. Roger Billy (Madagascar) e P. Theophane Rey ( que recentemente substituiu o P. Marius Philipona na Reunião). Em 26 de Fevereiro deste ano, o Conselho Geral nomeou para a
Fundação um Superior Único e a tempo inteiro: o P. Bernard Réniers (França), que
era antes o Director dos estudantes do 19 ciclo, na Reunião. Os Superiores dos 3
Distritos continuam ligados como membros do conselho da Fundação, Ecônomo
o P.
Gêrard Genoud (Suissa). A ideia que há para o futuro é de que cada ilha tenha o
seu próprio aspirantado, e depois, que o 19 ciclo seja feito na Reunião (Riviere
des Pluies), o noviciado na Maurícia e o 29 ciclo em Madagascar. Porem, o noviciado do próximo ano serâ ainda feito em Saint-Gilles-les-Hauts, na Reunião. De preferência, o ano de estágio pastoral, a seguir ao noviciado, será feito fora da ilha
natal do jovem aspirante,
Actualmente , as casas da Fundação estão situadas:
Duas em Madagascar: uma em Antsiranana (antigo Diogo Soares) para os
aspirantes, e outra em Antananarivo
para o 19 ciclo. O Lar Brottier de
Antsiranana abriu em 11 de Fevereiro
de 1987, num edifício com lugar para
6 estudantes e 2 directores, construido pelo P, Albert Peron. Acaba de ser
feita uma segunda casa com a mesma capacidade, nas cercanias. É aí que vivem os 3 sepirantes do 19 ciclo e os
2 do 29, com o P. Jean-Claude Jaquard.
são iniciados na vida da comunidade
espiritana e terminam os estudos secundários, cuidando especialmente de
O LaJL La.vai. em Anta.na..mvúvo
aperfeiçoar o francês. Seguem também
alguns cursos no Seminário Maior Pau-
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Visitas de solidariedade
Em Dezembro passado, o P. Pierre Schouver visitou o Grupo Espiritano da Argélia, bem corno os nossos confrades

da Provincia de Angola, Circunscrições que vivem em situações muito difíceis. Quis, deste modo, manifestar-lhes a

solidariedade da Congregação.

Na Argélia, vivem seis confrades na mesma Diocese: em Oran, em Sidi-Bel-Abbés e em Mascara. Dedicam-se à
pastoral, a uma capelania de estudantes africanos e a diversas atividades sociais: dirigindo um Centro de
documentação, orientando um curso de linguas e colaborando com as Irmãs religiosas num Centro de formação para
mulheres.
Apesar da agressividade dos fundamentalistas do Grupo Islâmico Armado e da ameaça que pesa sobre a vida de
todos os estrangeiros, os nossos confrades, com os Padres, os Religiosos e as Religiosas da Igreja na Argélia, decidiram
permanecer para apoiar as pequenas comunidades cristãs dispersas e em sinal de solidariedade com os numerosos
argelinos, também eles ameaçados, que lutam pela democracia e pela construção de uma sociedade nova. Os nossos
confrades contam com numerosos amigos entre os .argelinos muçulmanos. Uma argelina, mãe de família. contou-nos
o motivo porque ela deseja que os Padres e as Irmãs não os abandonem: neles encontra o apoio e os conselhos de
que sente necessidade para solucionar os problemas de sua consciência.
Em Angola, o nosso Superior Geral, acompanhado pelo P.
Cahinga, Provincial, e pelo P. Ducrot, pôde visitar as cidades
de Luanda, do Huambo e de Malanje e estar com alguns dos
nossos confrades; pôde verificar as tristes consequências da
guerra civil entre o MPLA e a UNITA : as destruições
causadas pelos bombardeamentos aéreos, as populações
deslocadas para fugir aos combates, a desnutrição das pessoas
por falta de alimentos, etc. Apesar de tanto sofrimento, ficou
impressionado com a reação positiva dos angolanos para
tentar sobreviver, com a sua coragem para re-começar a
preparação do seu futuro e com a sua solidariedade para com
as pessoas que se sentem ameaçadas; pôde verificar ainda a
organi7.ação extraordinária de ajuda humanitária recebida pela
população: 28.500 crianças e 1.850 velhinhos alimentados
diariamente pela 'Catitas' angolana só na cidade de Malanje.
Num testemunho de fraternidade com os Padres, Religiosos
e Religiosas em Angola, também os nossos confrades
P. G. Mbilingui, P.P. Schouver e P.M Teixeira
permanecem e continuam corajosamente o seu trabalho
no Semirwrio espiritano do Huambo.
mesmo à custa de muito sofrimento físico e moral causado
por uma guerra fratricida que -se vem prolongando
indefinidamente.
O P. Pierre Schouver pôde encontrar-se com os Bispos angolanos, com os seminaristas e jovens candidatos
espiritanos em formação. Pôde aperceber-se 'in loco' como uma certa 'des-informação' sobre a situação em Angola
é manipulada pelas agências da imprensa internacional. A nossa Congregação, com outros Institutos, teve ocasião de
intervir por diversas ocasiões pedindo 9.ue fosse facilitada a ajuda humanitária à população angolana e solicitando que
os organismos internacionais de mobihzassem em favor da paz neste país.

Notícias
O Conselho geral:

P. Odigbo: Zâmbia, Zimbabwe, Nigéria, K9gi, Serra Leoa
(Dezembro 93 - Fevereiro 94). Sínodo para a Africa (10 Abril 08 Maio).
P. Wijnen: USA/E, Canadá, USNW (Novembro - Dezembro
93); França (Janeiro - Fevereiro); Polónia (Abril).
P. Castriani: França, FOI (Janeiro - Fevereiro); Brasil (Março -

- No dia 15 de Dezembro, nomeou o P. Raymond GONNET
Superior do Grupo da Argélia, por um segundo período de três
anos, com início a partir de 01 de Dezembro de 1993.
- No dia 14 de Janeiro, confirmou a eleição do P. Augustine
MURPHY como Superior Principal do Distrito do Ghana por
um segundo período de três anos, com início a partir de 03 de
Janeiro de 1994.
- No dia 14 de Janeiro, nomeou o P. Raymond BARRY, da
Província da Irlanda, Diretor dos Serviços de Informação da
Casa Generalícia por um período de três anos, com início a
partir de 01 de Setembro de 1994.

Ecónomos da Europa (Abril).
Reunião do Conselho Geral: de 01 a 15 de Março e de 01 de
Maio a 15 de Junho.

Agenda do Conselho Geral:

Casa Generalícia

P. Schouver: Argélia e Angola (Dezembro 93); Fri_mça, Nigéria
e Makurdi (Janeiro - Fevereiro); Sínodo para a Africa (10 de
Abril - 08 de Maio).
P. Kelly: USNW, USA/IR (Dezembro 93), FOI e Maurícia
(Janeiro - Fevereiro).

Depois de quatro anos e meio como Ecónomo da Casa
Generalfcia, o P. Antoine SCHMITT, de 72 anos, irá viver na
comunidade de Saverne, França. O Conselho Geral e· os
membros da Comunidade estão-lhe profundamente reconhecidos
pois s~mpre procurou agir como um verdadeiro pai de família

Abril).
P. Bongo: Portugal (Março).
P. Jolibois: França, (Janeiro - Fevereiro).
P. Moreira Dias: Friburgo (Janeiro); Irlanda, reunião dos
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lutando para que nada faltasse aos confrades e mostrando-se
sempre acolhedor e pleno de calor humano. A partir de 01 de
Fevereiro, será substituído nas suas funções de Ecónomo da
Comunidade pelo Ir. Paul HEINZ o qual já vem trabalhando na
Casa Generalfcia. O Irmão Paul VERGNAUD, que trabalhava
na República do Congo, foi nomeado para a Casa Generalícia
como responsável pelos trabalhos de manutenção. As nossas
saudações ao que deixa suas funções e àqueles que iniciam seus
novos cargos.

Reunião dos Provinciais da Europa
A reunião anual dos Provinciais da Europa realizou-se em
Roma de 22 a 27 de Novembro de 1993. Os Provinciais da
Polónia, Espanha, Alemanha e Suiça, recentemente eleitos, nela
participaram pela primeira vez. Os relatórios das diferentes
reuniões apresentados a nível europeu por setores de atividade
serviram como base dos trabalhos: formadores, coordenadores
de Justiça e Paz, ecónomos, responsáveis pelas vocações, revistas
missionárias e de informação, mês espiritano, etc. No final da
reunião, foram tomadas algumas orientações e decisões: a
disponibilidade em acolher estudantes espiritanos para estágios
de línguas ou para estudos do terceiro Ciclo, de modo particular
para os confrades provenientes do hemisfério sul; o encontro de
estudantes na Páscoa de 1996; a peregrinação, 'nos caminhos de
Libermann', de Roma a Loreto, dos candidatos à vida espiritana,
em Setembro próximo; o encontro de espiritanos comprometidos
com as Obras de educação por ocasião da Páscoa deste ano; o
encontro dos espiritanos que se dedicam aos meios de
comunicação social e audio-visuais, em Maio de 1995. O
próximo mês espiritano, com nova formulação de três semanas,
incluindo um retiro, terá lugar em Agosto de 1995, em
Gentinnes. A Assembleia dos Provinciais da Europa sublinhou
o seu apoio ao projeto-Rostok na ex-Alemanha de Leste para o
qual já foram nomeados dois confrades alemães e dois
irlandeses. Esta reunião em Roma permitiu numerosas trocas de
opinião e uma maior concertação com o Conselho Geral. A
próxima reunião será realizada na Polónia no mês de Novembro.

50 anos de Profissão Religiosa:

09 Abr

: P. René CALLAC (Gabão).

65 anos de Sacerdócio:

16 Jun

: Mgr. Thomas BROSNAHAN (Irlanda).

60 anos de Sacerdócio:

08Abr
08 Abr
17 Jun
24 Jun
24 Jun
24 Jun
24 Jun
29 Jun

:
:
:
:
:
:
:
:

P. Wilhelm HAHN (Alemanha).
P. Heinrich LEMMENS (USA/E).
P. Jean-Claude CAROFF (França).
P. Thomas F.CLERKIN (USA/Ir.).
P. Frederick G.FULLEN (Irlanda).
P. Bernard KEANE (Irlanda).
P. Brendan T. TIMON (USA/Ir.).
Mgr. Raymond de Ia MOUREYRE (França).

50 anos de Sacerdócio:

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
04 Jun
04 Jun
16 Jun
16 Jun
16 Jun
16 Jun
17 Jun
18 Jun
18 Jun
18 Jun
18 Jun
18 Jun

: P. Arthur BOHN (França).
: P. Victor BOUTEILLER (França).
: P. Ferdinand COUPPY (Reunião).
: P. Robert DITSCH (França).
: P. Antony F. FROMMHOLTZ (USA/W).
: P. Charles GALIEGUE (França).
: P. Joseph GOETZ (França).
: P. Antoni KLICHE (USA/E).
: P. René LEUCK (Bélgica).
: P. Trudo MAENEN (Zaire).
: P. Etienne MAISONGROSSE (Madagascar).
: P. Albert PERON (França).
: P. Yves TROADEC (França).
: P. Roy A. BURKHART (USA/W).
: P. Francis P. MEENAN (USA/E).
: P. James F. PERGI (USA/E).
: P. Cornelius C. WOULFE (USA/Ir.).
: P. Vincent MONTES de OCA (Irlanda).
: P. Fernand COSTE (França).
: P. Louis GASPARD (Camarões).
: P. Henri NICOLAY (França).
: P. Désirée NOBLET (França).
: P. Paul REPOND (Suiça).

30 anos de Episcopado:
11 Mai

: Mgr. Antoine MAANICUS (Holanda).

Os nossos defuntos:

Provinciais da Europa durante a sua reunião em Roma.

Os nossos Jubilados:
65 anos de Profissão Religiosa:
05 Abr
05 Abr

: P. Wilhelm HAHN (Alemanha).
: P. Heinrich LEMMENS (USA/E);

06Nov
12 Nov
13 Nov
15 Nov
18 Nov
19 Nov
07 Dez
07 Dez
12 Dez
28 Dez
03 Jan
16 Jan
17 Jan

: P. James J.SHERIDAN (USA/E), 84 anos.
: P. Francisco José V ALENTE (Portugal), 81 anos.
: P. Henk MDNDERS (Holanda), 68 anos.
: P. Grégoire MANTECK A MANTECK (FAC), 38.
: P. René DEFONTAINE (França), 64 anos.
: P. René DEVANTHERY (Suíça), 66 anos.
: Ir. Gondulphus JANSEN (Holanda), 84 anos.
: Ir. Abel ROME (Guiana), 74 anos.
: P. Yves BARBOTlN (França), 84 anos.
: P. Arnold HUMPERT (Porto Rico), 82 anos.
: P. John C. RYAN (Irlanda), 82 anos.
: P. Franz MULLER (Alemanha), 80 anos.
: P. Michel GIRARDOT (Senegal), 65 anos.

60 anos de Profissão Religiosa:
11 Abr
20 Mai
09Jun
09Jun

:
:
:
:

P. Hugo BOSSONG (Alemanha).
Ir. Georges STARK (França). ..
Ir. Gordianus ROOSEN (Holanda).
Ir. Remaclus WOUTERS (Holanda).

. Responsáveis: PP. Patrick HOLLANDE e Manuel MARTINS, Serviços de Informação, CSSp, Clivo di Cinna, 195 - 00136 ROMA.
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lo VI e exercitam-se na pastoral nas
paróquias vizinhas. No Lar Laval de
Antananarivo há três estudantes do
19 ciclo, que vão às aulas ao Seminário Maior, e 1 candidato a Irmão
que segue um curso de contabilidade.
são responsáveis os P.es Pierre Pochon (Suissa) e Albert Perrier (França).
Na Reunião, alem da casa de SaintGilles-les-Hauts, que tem acolhido o
noviciado, há a comunidade espiritana
de Riviere des Pluies, 10 kms a leste
da capital, Saint Denis, a qual abriu
O P. Ja.qWVld (o .6 e.gu.ndo da. e.-6 qu.eJuia.) c.om
em Setembro de 1986. Este local está
o .6e.gu.ndo gtw.po de. novico.6.
cheio de recordações da história espiritana. A Igreja foi construida pelo P. Alexandre Monnet, que foi Superior Geral em 1848 e em seguida Vigário Apostólico de Madagascar. AÍ também o P. Le Vavasseur fundou a Congregação das Filhas
de Maria e o P. Collin abriu um noviciado para Irmãos Espiritanos. O P. Laval passou lã algum tempo em convalescença. Presentemente, estão lá o P. Bernard Reniers,
actual Superior da Fundação e o P. Louis Rigolet, pároco, com dois estudantes mauricianos do 19 ciclo; espera-se que venha a funcionar lá, futuramente, todo o 19 ciclo da Fundação.
Na Maurícia, a casa da rua de Saint-Georges, na capital Port-Louis, tem
servido nos Últimos anos para a comunidade e como local de acolhimento para os aspirantes. Mas está a ser construido um outro edifício em Rose-Hill, que será utilizado pelo P. Earnon Mansfield para aspirantado. Há também a paróquia de Saint-Michel
em Pont-Praslin. Nesse sector, o P. Paymond Zimmermann tem desenvolvido contactos
com a população hindu desde alguns anos. Ele faz parte da equipa formadora da Fundação e foi com ele, em Pont-Praslin, que os três primeiros missionários da Fundação fizeram uma iniciação pastoral de 3 meses, antes de partirem para a PapuâsiaNova guine.

Um pouco de história
A Reunião foi a primeira ilha a ter laços com a Congregação: foi-lhe confiada em 1815. Como acima foi dito, foi um sacerdote crioulo da ilha, o P. Frederico Le Vavasseur, que ajudou o P. Libermann a fundar em 1841 os Missionários do
Imaculado Coração de Maria, vindo a ser depois Superior Geral da nossa Congregação, jã unificada. O P. Alexandre Monnet, que desde 1840 fora missionário entre os
escravos da Reunião, colaborou nessa unificação. Entrou para os Padres do Espírito
Santo em 1847, sendo eleito Superior Geral no ano seguinte. Facilitou a "fusão" de
1848, desistindo de Superior Geral em favor do P. Libermann e aceitando ser Vigário Apostólico em Madagascar. Faieceu na ilha Mayotte em 1849, na viagem para o seu Vicariato. De 1919 a
1975, houve três Bispos Espiritanos
na Reunião. Trabalham presentemente
na ilha 33 Espiritanos (26 franceses,
6 suissos e 1 belga). A Reunião é
~,~~t~Q:~:-tt~
.. ,.
urna ilha montanhosa e vulcânica, com
uma superfície de 2.512 kms2 e uma
população de550.000 habitantes, na
maioria católicos. Tem estatuto de
departamento ultramarino da França.
A Maurícia foi primeiro colónia
holandesa, depois francesa (17101810), depois britânica e
independente desde 1968. Tem uma superfície
de 1.865 kms2 e uma população pouco

e

F.i.w qu.e. vã.o paJta, a. Fe.-6:ta. da. Bênc.â:o da
nova. .i.{j~eja. de. Mal.ol, pvc.:to de. A.Uape., na

Pa.puM.-i.a.-Nova. GUÁ.n~.
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acima do milhão, mais de metade da qual são indianos. Os catÕlicos andam ã volta
dos 30%. O Beato Tiago Laval, o 19 missionário de Libermann, trabalhou na ilha
desde 1841 ate à morte, em 1864, tendo convertido uns 60.000 escravos libertados.
f considerado um herói nacional e o seu tÚmulo, na paróquia espiritana da SainteCroix, ê lugar de peregrinação mesmo para os não cristãos. Desde 1868 a 1881, os
Espiritanos dirigiramumcolêgio em Port,Louis e um outro, o colégio do Espírito
Santo, de 1938 a 1975; em Quatre-Bornes. Houve três Bispos Espiritanos entre 1916
e 1968, sendo o Bispo desde então mauriciano, Mons. Jean Magêot. Trabalham na ilha
15 Espiritanos (8 franceses, 4 irlandeses, 2 ingleses e l mauriciano).
Uma vez que Mons. Monnet não pôde chegar a Madagascar em 1849, a missão
da ilha foi entregue aos Jesuítas (o actual Arcebispo de Antananarivo, Cardeal
Victor RAZAFIMAHATRATRA, ê jesuíta). Em 1898, fez-se apelo aos Espiritanos para
tomarem conta da evangelização na terça parte norte da ilha, que em 1923 veio a
ser dividida nos Vicariatos de Diogo Soares (Antsiranana) e Majunga (Mahajanga).
Estes Vicariatos tornaram-se Dioceses em 1955, com Bispos Espiritanos; em 1967,
Mons, Albert Tsiahoana tomou o lugar de Mons. Jean Wolff, como Arcebispo de Antsiranana e em 1978, Mons. Armand Razafindratandra o de Mons. Jean David, como
Bispo de Mahajanga. Trabalham actualmente em Madagascar 35 Espiritanos franceses
e 10 Suissos. Numa população de cerca de 11 milhÕes de habitantes, os católicos
são uns 20%.

o/lotícias
Decisões do Conselho Geral
O Conselho Geral:
Em 9 de Janeiro, confirmou a eleição do P. Frans AUGUSTIJNS, como Superior do
Distrito do Kongolo, por um mandato de três naos a começar em 9 de Janeiro, e nomeou-o Superior da Fundação do Zaire para o mesmo período;
Em 25 de Janeiro, confirmou aeleição do P. Antonius van LANKFELD como Superior
do Distrito do Brasil-Central, por um mandato de 3 anos a começar em 23 de Janeiro;
Em 15 de Fevereiro, confirmou a eleição do P. Roderick CURRAN como Superior do
Distrito da Serra Leoa, por um mandato de 3 anos, a começar em 16 de Março;
Em 15 de Fevereiro, nomeou o P. Wincent O'TOOLE Provincial de Inglaterra, por
um mandato de 3 anos a começar em 1 de Maio;
Em 22 de Fevereiro, confirmou a eleição do P. Christopher O'BRIEN como Superior
do Distrito de Gana, por um segundo mandato de 3 anos, a começar em 3 de Janeiro;
Em 26 de Fevereiro, nomeou o P. Maurice FRECHARD Superior do Seminârio Francês
de Roma, por um terceiro mandato de 3 anos, a começar em 30 de Agosto;
Em 26 de Fevereiro, nomeou o P. Bernard RENIERS Superior da Fundação do Oceano
Indico, por um mandato de 3 anos, a começar em 26 de Fevereiro;
Em 2 de Março, decidiu fazer parte do grupo AFJN-E (African Faith and Justice
Network,Europe), Consórcio para a Justiça e Paz em Africa, participando nas despesas correspondentes, e nomeou o P. William HEADLEY, representante da Congregação
no Conselho de Administração;
Em 9 de Março, nomeou o P. JOSE Fagundes PIRES Superior do Distrito de Cabo
~ . por um terceiro mandato de 3 anos, a começar em 1 de Julho;
Em 9 de Março, nomeou o P. Dominique BONNET Superior do Dsitrito do Gabão, por
um mandato de 3 anos, a começar em 1 de Junho;
Em 9 de Março, nomeou o P. Patrick HOLLANDE Superior do Distrito do Senegal,
por um segundo mandato de 3 anos, a começar em 1 de Junho;
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Em 12 de Março, nomeou o P. Josê de CASTRO OLIVEIRA Provincial de Portugal,
por um mandato de três anos, a começar em 20 de Maio;
Em 25 de Março, nomeou o P. Thêophane REY Superior do Distrito da Reunião,por
um mandato de três anos, a começar em 25 de Marrço;
Fez as seguintes P.RIMEIRAS NOMEAÇÕES: Robert KALENGA (da Fundação .do Zaire),
para o Senegal; Jean-Miéhel GELMETTI ( da França), para a Ãfrica do Sul.

Visitas:
De Março a Setembro, o programa das visitas do Conselho Geral

eo

seguinte:

IRLANVA (9-18 Ab!Ul.), BRASIL (30 Junho a. plcÁ.nÜpio de. Ago1.i.to, c.om
Jte.g!te..61.io po!t Roma.), FRANÇA (6VI-la1.i - 1O de. Ago1.i.to a. 10 de. Se.te.mb1t.o).
Doyle
USA/E (8-30 de. Junho, Ca.pZtu..lo), IRLANVA (3-16 de. Julho, Ca.pZtui.o e
6Vtia1.i de. 16 de. Julho a 1 de. Ago1.i.to).
Okoye
QUENIA (6-75 de. Junho, e.nc.ont!to de. Su.pvúoJt.e.J.i e. FoJuna.do!te.J.i da.l.i Ptto v1.nua6 e. Fu.nda.ç.Õ e.1.i a.ó~c.a.na.1.i) •
Gonçalves
ESPANHA (11-23 de. Ab!Ul.), BRASIL (15 de. Ju.nho a. 31 de Julho), PORTUGAL ( 6Vtia.1.i de 2 de Ago1.i.to 2 2 de. Se.te.mbJt.o).
Wiehe
Ve. 1 de. Ago1.i.to a. 15 de. Se.tembJto: MAURICIA (óvu'..aó) e MAVAGASCAR
( v~..U:a e. c.el.e.bJtaç.â:o do.ó 90 a.no.6 de. plte.J.i e.nç.a e.1.ip~a.na.) •
Nicolas
ARGELIA (21 de. MMç.o a. 8 de. Ab!Ul.), FRANÇA (1-21 de. Julho, Ca.plMo), BELGICA (24-29 de. Ju..lho,Enc.on.tfto do-0 Jove.ru, E.6p~o1.i em
Ge.ntinne..6) , FRANÇA {óW.M de 1 a 2O de. Ago1.i.to) •
MarzinkowskiALEMANHA (3-11 de. Julho, Con.õel.ho P/tovmc-i.a.l NrtpUado), BRASIL
(15 de. Ju.nho a. 31 Ago.õto).
de Boer
POLONIA (14-25 de MMç.o), BELGICA (74-26 de Ab/t..U.l HOLANVA ( 30 de
MMo a. 5 de. Ju.nho, Ca.pz.tu..lo) BRASIL ( 1 de Julho a. 15 de. Ago1.i.to) .

P. Haas

P.
P,
P.
P.

P.
P.
P.

O Conselho Geral Amp liado
Pela primeira vez na .história da Congregação, terã lugar fora da Europa uma reunião deste nivel. O Conselho Geral decidiu em 9 de Março realizar o próximo
Conselho Geral Ampliado, de 8 a 20 de Maio de 1989 1 no Distrito do Kiliman j aro.
Houve várias possibilidades de localização no hemisfério sul; mas a escolha final
coube a Kilímanjaro por ter instalações, poder-se arranjar o material necessário
e não haver dificuldade para os vistos de entrada. Assim, a Fundação da Africa/E
e o Distrito do Quénia serão tambêm associados ã preparação do encontro. De acordo com a Regra de Vida, o numero de membros deve situar-se entre 30 e 35, incluindo os 8 membros do Conselho Gerâl,

Acolhimento na Casa Generalícia
eia:

Comunicação do P. Bernard Mathis, Superior da Comunidade da Casa GeneralÍ"Desejando embora acolher da melhor forma na Casa Generalrcia os Confrades

que nos visitam, pedimos jã no ano passado que, quanto possível, respeitem o mês

de Agosto como tempo em que a casa estã encerrada (ferias do pessoal de serviço e
dos confrades). Este ano, vemo-nos obrigados a pedir que evitem vir também entre
8 e 31 de Julho, por causa de obras na casa, e entre 18 e 25 de Setembro, em que
haverá a reunião dos Superiores Maiores recentemente nomeados. Esperamos quedesculpem algum desarranjo que isto possa causar em planos jã feitos para visitar Rô-

ma".

6

Irlanda
O Colegio de Templeogue, o mais jovem dos 5 colegios esp1r1tanos da Irlanda, atingiu a maioridade (21 anos) no ano passado. Foi aberto no outono de 1966,
perto de Kimmage, com 60 alunos e 4 professores, e tem presentemente 625 alunos e
42 professores. Os dois primeiros Directores foram os P.es John Horgan e Michael
McCarthy - este ê o actual Provincial da Irlanda. A partir de 1977, a direcção
foi confiada a um leigo, e um segundo leigo, Mr. Ray Kennedy, foi nomeado Principal, no ano passado. Para assinalar a maioridade, foi criada a União dos Antigos
Alunos. Templeogue ê o Único colégio espiritano da Irlanda sem pagamento de propinas, e os alunos vêm tanto da classe operâria como da classe media. Os 5 Prefeitos de estudos e o Director são leigos. O Responsável legal, o EcÕnomo e alguns Professores são Espiritanos, o que permite manter o caracter espiritano da
obra. A orientação missionâria pode notar-se em casos como este: cada ano, 10%
dos fundos reunidos de vários modos pelos pais dos alunos é enviado para a Missão
Espiritana do Brasil. O colegio deu também algumas vocações ã Congregação. Os resultados são elevados, tanto a nível escolar, como desportivo e extra-escolar,incluindo o campo musical: a orquestra do Colégio jâ actuou nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Finlândia.

Os Es p iritanos Irlandeses nos USA
Ate tempos atrás, os Estados Unidos estavam mais ou menos fora das perspectivas dos Espiritanos Irlandeses. Entre as duas grandes guerras, um punhado deles
somente atravessou o Atlântico para retiros, conferências, recolha de fundos,ensino, mas sem impacto duradoiro no meio.
Pelos fins dos anos 60, houve súbita e trágica mudança. Durante a guerra
civil da Nigeria, muitos confrades irlandeses sentiram-se desenraizados e impossibilitados dum trabalho pastoral regular nesse pais. Por sugestão do Provincial de
entao, muitos deles aceitaram, a título provisório, compromisso pastoral nos Estados Unidos, com a esperança de poder um dia regressar ao apostolado na Nigéria.
Esse dia nunca chegou e o fim das hostilidades foi também o termo da presença dos
Espiritanos Irlandeses na Nigéria.
Começou nessa altura um processo de 11 re-colocação 11 : o Conselho Geral e o
Conselho Provincial da Irlanda tiveram de re-distribuir uns 300 missionârios deslocados. Estes espalharam-se pelos quatro cantos do mundo, quer inserindo-se em
ãreas missionárias tradicionais da Irlanda como Quenia e Serra Leoa; quer iniciando novas Missões, como no Gana, Malawi, Zâmbia e Papuâsia-Nova Guine.
Uma terça parte do grupo optou por ficar nos Estados Unidos, aceitandomi.nistêrio pedido pelo Igreja local. Agruparam-se à volta de três centros, Nova Yorque, Nova Orleães e S. Francisco, procurando formar comunidádes regionais sob a
responsabilidade de "delegados provinciais" nomeados. Numericamente o grupo manteve-se relativamente constante, porque, diminuindo o número dos ex-nigerianos, o
lugar destes era tomado por outros que vinham de missões diferentes e sentiam suficiente energia e dinamismo para aceitar novos desafios. Contrariamente a outros
países da Europa, a Irlanda tem poucas alternativas pastorais para aqueles que
regressam da Missão.
Apesar da idade e de uma saúde por vezes frágil, esse grupo esp1.r1.tano é
constituído por homens dedicados e apostólicos, muitos deles com longa experiência missionária em diferentes campos de acção. Trouxeram consigo zelo e interesse
pelo povo, o que não passou despercebido e lhes grangeou a amizade de sacerdotes
e leigos.
O ministério que exercem ê múltiplo e variado. A maioria trabahla em paróquias citadinas ou nos bairros suburbanos da classe média, mas também na região
das grandes planícies ou nas ãreas pobres e rurais do Sul. Muitos incluem no seu
ministêrio habitual trabalho com imigrantes, pobres, comunidades de 11 Hispânicos 11
ou negros. Vários são capelães de hospitais, interessando-se alguns, com dedicação e criatividade, pelos diminuídos e pelos idosos. Um deles trabalha na prisão
de S. Quentin, uma das mais duras dos USA; outro conseguiu Irmãs da Madre Teresa
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para trabalhar com os pobres da paróquia; e outros colaboram em estabelecimentos
de ensino, quer dirigidos pe!a Congregação, quer pela Igreja local. Nenhum deles
esqueceu a sua primeira missao, e sentem-se orgulhosos, indirectamente, do seu
crescimento actual. Continuam atentos a ela mediante a animação missionária e a
r~colha de fundos, uns a tempo inteiro, outros em conjunto com diferentes ocupaçoes,
Estes grupos de Irlandeses nos USA foram visitados em Novembro/Dezembro
pelo P. Michael Doyle, Assistente Geral e pelo P. Seãn Kealy, do Conselho Provincial da Irlanda, que puderam contactar a maioria deles, individualmente e em grupo. Presentemente, eles são 54 em Nova Yorque, sendo delegado Provincial o P. James Daly; 10 na região de Nova Orleães, e 27 na de S. Francisco, onde o P. Desmond
O'Farrell acaba de substituir o P. Michael Woulfe, como delegado. Três. Confrades
trabalham em Norte Dakota, uma região de clima rigoroso, onde a Igreja local tem
dificuldade em arranjar pastores; e nos Últimos 17 anos, o P. Gerard Ryan tem vivido sozinho no seu posto avançado do Alaska.

Os nossos Jubilados
70 anos de Profissão:

16 de. Julho

: P. Johannes de ROOIJ (Holanda).

65 anos de Profissão:
15 de. Ago1.:,:to

: P.es John R. MARX e Jerome E. STEGMAN (USA/E).

65 anos de Sacerdócio:
'2.9 de. Julho

: P. Patrick WALLIS (Irlanda).

60 anos de Profissão:
15 de. Ag o-6.to

30 de. Ago1.:,.to

P. es Joseph G. NOPPINGER (USA/E) e Joseph MURPHY (USA/W).
: Mons. Joseph WHELAN (Irlanda).

60 anos de Sacerdócio:
22 de. Julho

29 de. Julho
26 de. Ag 01.:,:to

Mons. Jean WOLFF (França).
P. Alexis RIAUD (França).
Mons. Gustave BOUVE (Bélgica) e P. Johannes van de ZANDT (Bra/C.)

50 anos de Sacerdócio:

1O de. Julho

17 de. Julho

'2.4 de. Julho
14 de. Ag 01.:,.to
15 de. Ag 01.i:to

P,es Jean BARASSIN (França) e Edmund P. SUPPLE (USA/E).
P.es Franciscus COMPEN, Wilhelmus van den EEDEN, Mattheus van
KOOLWIJK, Adrianus de LAAT, Adrianus LIEBREGTS e Christianus
van MEIJL (Holanda).
P. Patrick CURTIN (Iruanda).
P. Engelbert van CROONENBURG (USA/E).
P. Claude MONTES DE OCA (Trindade).

Os nossos Defuntos
7 de. Fe.v Vtei.Jto
9 de. Fe.v Vtv.Jto
11 de. Fe.vVtei.Jto

8 de. MMç.o

2'2. de. Ma1tç.o

23 de. MMç.o
31 de. MMç.o

Ir. Antonius Clemens TEKSTRA (Holanda), 62 anos.
P. Joseph BOHN ( França), 81 anos.
P. Edward Joseph HOLMES (Irlanda), 75 anos.
Ir. Petrus Marcus TRUIJEN (Holanda), 54 anos.
P. Charles ARNOULD (França), 71 anos.
P. Aloys VORSTHEIM (Alemanha), 80 anos,
P. Francis CORRIGAN (Irlanda), 56 anos.

Responsaveis pela publicação: PP. Roland Quesnel e Manuel dos Santos Neves,
Serviço de Informação C.S.Sp., Clivo di Cinna, 195 - 00136 ROMA (Italia).
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