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Reunião sobre Missão Espíritana e am1s o
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Realizou-se,de 17-22 de Julho,um encontro para os esp1.r1.tanos que trabalham
no mundo islâmico,na casa do Distrito,en Dacar,Senegal.Destinava-se "aqueles ·para
quem~ presença do Islamismo constitui um desafio ao seu ministerio",e reuniu 15
confrades de 7 paÍses,bem como 2 membros da Casa GeneralÍcia:PP.François Nicolas
e David Regan.
Os membros representativos provinham de 3 diferentes tipos de experiência:
1-Paises onde os cristãos sao uma minoria dentro da totalidade islâmica:Argêlía
(PP,Rene You,Raymond Gonnet,Claude Brehm e Daniel Sormani),Mauritânia(P.Paul Gras
ser)e Paauistão (P .Eàrnon McCann). 2-Paises que são predominantemente muç.ulmanos ,nos
quais os cristãos têm um peso social forte:Sene ,;al(PP.Patrick Hollande,Armel Du teil e Joseph Lambrecht)e Gâmbia(PP.Robert Ellison,Donal :Murray e Matthew Amoako
Attah.3-PaÍses com numerosa população catÕlica:Nigêria(PP.Alexander Ekechukwo e
Casimir Eke)e Ilha Mauricia(P.Raymond Zimmermann).
Eis os obj ectivos do encontro: troca de experiências, ide.nti'.:icar ques t.Ões
surgidas destas experiências e busca de respostas.Co~o moüerador,o P.Regan d1~ cue
.
"
ll
•
11
estes tres
ob'Ject1.vos
corres~on d'1.am ao (. ver " , 11•JU 1 gare
agir.
A partilha de experiências desenrolou-se durante os três primeiros dias e
foi a parte mais interessante.Eis algumas impressões gerais que emergiram destas
e::periênc ias:
A-NO ISLAl1ISMO hâ uma grande vitaLidade,ur:w renovação religiosa e um espÍri
to missionário ::;_ue sãos~bsidiado s pe l o s paises árabes mais ricos.Onde os muçulo.a=
::os são mai:iria,tenclem a monopolizar o Estado,a impôr a lei islâmica(Saarã)e excluir os não-muçulmanos da vida política e social.Has o Islanisno como to
das as religiões enfrenta a tendência
à secularização e ate~smo. Ha. muitas
,/ - , ,_e "
seitas dentro do Islamismo,e entre o
•
uovo simples existe a ignorância religiosa e preconceitos falsos,como a 1.dei.a de que"todos os africanos são mu
çulmanos.
~
B-0s muçul~anos veem o avanço do
.
_ , , .__ff
. .
. -J,
CRISTIANISMO como uma a::1eaça e tendem
. ,, ~:: _.e
·.: tt ·.. :;'{, \
identicar o cristianismo com o poder
colonial dos parses ricos e rnateriali~ Va. uque.Juia.: Raymond Gonne.t, Robe.Jd UUtas do Ocidente.Consideram ambivalen.óon, Va.v.ld Re.ga.n., FJW..nco.ló N.í. c.oia..ó, Paul.
tes os hospitais cristãos,apreciando
Gll.M.ó vz., Ma..:t:thw Amoa.k.o Atta.h, Pa.Vúc.k.
a sua contribuição social,mas sus~eiHo.t.e.a.nde., Ca.ó ,Ún,Út Ek.e., Aturw.1. Vu.-teil., Eamo n
tando de l es como propaganda.Através
McCa.nn, Alexa.ndvz. Eke.chu.w~, Va.rúei.. So~de contactos Dessoais e um estilo de
ma.iú, Jo-0e.ph Lamb~e.ch.t, Re.nê You, e.tau.de.
vida desinter~ssado,os missionários
B~e.hm. ( Fo.Lta.m r..a. 60:to: Vona.l MUJVta,y e.
podem derrubar alguns destes preconRa.ymon.d U.mmeJuna.nn.)
ceitos.
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C-0 DIÁLOGO a nível oficial continua
dif ÍciLOs líders muçulmanos nao se
comprometem nele.Contudo hã sinais de
esperança:podem ser criados traços de
amizade e mútuo entendimento,e o cris
tianismo é mais bem entendido,se vi-vida em espírito de pobreza,sem es truturas de poder.
Os encontristas dividiram-se em

Per.c entagem
de Muçulmanos

-

100•%

IHHI

mais de 75%

llIIllllllil

mais q.e 50%
mais de 25%

•

Grupos

2 grupos:o francófono e o anglófono

para abordar ouestÕes acerca destas
experiências que tendem a ser teolÕ
gicas
algo teóricas.Por isso foi"">edido Ct.ue a Assembleia considerasse
~s 3 questões seguintes: 1--Porque fazemos e.stas coisas?2--A nossa ação pa~
toral dâ o resultado esperado?3-Porque pensamos que os mu~ulmanos suspei
tam de nossas intençÕe~?O Grupo se di
vidiu 7or ~a!ses.

e

Em

resposta ã primeira questao
alguns ': alaran que a missão lhes fora confiada pela Igreja e pela Congregação, enr:uanto outros sUblinharam que essa missão corres~oridia à sua convicção pessoal e
se sentiarri felizes ;:ior trabalharem n~ste meio.Em resposta ã segunda c:uestão foi
sublinhado que neste tipo de missão não s-e devem visar os :::-esultàdos no eentido
tradicional.Quanto ã terceira questão foi destacado qüe a Igreja tem uma longa
tradição de :)roselitismo,e que enquanto a lgreja ê mais moderada em nossos di1;ts,
as seitas fundamental is.t as exercem o seu p;tÓselit{snio de modo agressivo,
Para. a terceira fase do encontro,cada área geográfica salientou as suaspri_
oridades,à luz âa discussão anterior.Salientando a importância do diálogo na mis
sio , nm t~xto final :'.:oi redigidçi pelos PP.René You~Raymond Zinnnérmann e Donal Eurray e arirovàdo pelos encontristas.Ê muito longo para te?roduzir na Integra,
mas salient-ainos os segtinites extratos:
T.e nossas experiên::: :.as julgamos necessário enfatizar certos aspectos do
proc·e sso eva:n_gelizador.Parece-nos que devem ser i~corpora_d os na nossa epcperiên·
ci 1 rs.r iritana como pontos de referência para a nossa tarefa missionária comum.
são um convite ã nossa conversão .• ,".

"o encontro com o outro deve ser vivido através.do diãlogo ••• O diálogo carateriza a atitude de Deus atravês d·a: Hist5tia da Salvação •.• o ponto culminante
do diálogo de Deus com o homem é evidente no mistério da .Palavra Incarn.à.da~ •• Dia
lagar é viver no espirita de Jesus enquanto se cumpre amissão ••. A salvação ofe=
recicla ê universal. •.• Jesus veio encontrar o. homem para. o salvar .Évangelizat rtâo
ê tanto batizar,mas sim conduzir o Povo :de. Deus a viver o espÍrito de Jesus.Presença,amizade,partilha ae vida,oração,comproinisso comum,pertencem ã evangelização tanto quanto a pregação direta do Resfs.u scitado".
"Por isso regeítamos .qualquer tend.ência que olhe o nosso trábalho como algo de marginal na missão comum espiritana.Não vemo.s qualquer distinção legitima
entre"primei:rn evangelização"e"diâlogo-míssâo" .A miss~o ;se quer ser· fiel à obra
de Deus revelàda enÍJesHs Cristo,deve trabalhar através dó diálogo.Isto impiica
respeito por cada pessoa., incluindo a dimensão religiosa.Fàlar de"diálogollquando
se trata dâ,s grandes e .b~I!l estruturadas reiigiÕes do mundo ,e falar de ' 1primeira
evarige.liza·ç ão"para as assim chamadas"religiÕes ttadiciona.is'' parece11os carecer
de fU;ndàmerito...
·
·
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"A Igreja estã ao serviço do reino de Deus.f: um sinal deste reino e não sua
forma final.Se se preocupa apenas consigo,com sua extrutura,organização e aumento
quantitativo não pode ser de modo algum um sinal digno desse reino, •• Como sinal do
reino,a Igreja deve trabalhar pela libertação de todos,deve desafiar todas as formas de opressão,incluindo a opressão religiosa,tomando cuidado de não se tornar ela
própria opressora ... Compete à nossa missão profética convidar as comunidades a que
nos dedicamos a ultrapassar o seu receio e empenhar-se num claro e sereno conhecimento do outro",

'Ylotícias
DECISÕES

DO

CONSELHO

GERAL

O CONSELHO GERAL

-

No dia 21 de Junho nomeou o P. Manuel Martins como Procurador Geral da Congregação
.
.,, .
.....
junto da Santa Se,por um periodo de tres anos,com inicio a 01 de Setembro de 1989.
No dia 21 de Junho aprovou a transferência do Noviciado da WAF de Bwiam(Gâmbia)para Ejisu(Ghana),com efeito a partir de 01 de Agosto de 1989.
No dia 13 de Setembro confirmou a eleição do P.Claude ETIENNE como Superior Provin
cial ~a Suiça,com in1cio a partir de 01 de Setembro de 1989,por um segundo per1odÕ
de tres anos.
PRIMEIRAS NOMEAÇÕES

~
O CG fez as seguintes primeiras nomeaçoes:
DA NIGÉRIA :Basil AGBA
para Yaoundê
Gregory OLIKENYE para Alemanha
Peter OSUJI
para EtiÔpia(Sid.G.) Errrrnanuel NMDOZIE para Nigéria
DanielNWAMARAB para Nigéria
Edward OKORIE para Guiana F.
DO TRANS-CANADA
Robert COLBURN para oTranscanadã
Mudou igualmente a primeira nomeação de Peter ESHUN-RHULE (WAF) de Makurdi para
Gana.
FRANÇA - CONGRESSO DOS IRMÃOS ESPIRITANOS
Realizou-se em Chvilly-França,de 03 a 05 de Julho,o Congresso dos Irmãos Espiritanos,reunindo 75 Irmãos durante 3 dias,dos quais 51 pertenciam à Província de
França,11 a Distritos Franceses,06 ã Holanda,03 ã Bêlgica,03 a Portugal e 01 ã Irlanda.O Congresso foi idealizado para a Província de França,mas outras Províncias
da Europa foram convidadas a enviar os seus representantes,de modo que se tornou
verdadeiramente internacional.Havia ainda 03 Irmãs pertencentes a 03 Congregações
que trabalham em união conosco,e 09 padres da Província da França.O Encontro origi
nou-se de -.uma decisão do Capitulo francês do Último ano e de um encontro prepara-tório de 33 Irmãos realizado a 13 e 14 de Dezembro de 1988.
Foi orientado pelo Ir.Benilde Le Roux,do Conselho Provincial de França,pelo
Ir. François Mouchete,Ecónomo de Chevilly,e nele se discutiram questões relativas
ã vida e ministério dos Irmãos Espiritanos,hoje e no futuro.ApÕs a abertura pelo
Provincial de França,P.Jean Savoie,O Ir. Benilde leu uma carta do Superior Geral,
e explicou o programa dos 03 dias de congresso.o Irmão Pascal Lebret relatou em
resumo .os encontros preparatórios.Sublinhou que Libermann queria Irmãos para as
missÕes,que proporcionassem conhecimentos técnicos mas que também ajudassem no mi
nisterio e que fossem .modelos de vida cristã através de sua entrega religiosa.sa=lientou também o impacto do Vat.II e a vida do Irmão tal como é vivida hoje.Seu
relatório foi seguido por pequenas apresentações nas experiências vividas por 03
Irmãos e 03 Irmãs.De tarde os congressistas dividiram-se em grupos de 08 para dis
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cutir duas questÕes:"IRMÃO,QUEM ÉS TU?" e "QUE DE~EMOS FAZER EM RELAÇÃO AO FUTURO?".
O segundo dia foi dedicado a uma peregrinaçao a Lisieux e Pinterville,onde o
E.Jacques Laval fora pároco antes de seguir para a Ilha Maurícia.A terceira manhã
foi dedicada ã preparação do material para publicação e informação,quer escrita,quer
audio-visual sobre a vida dos Irmãos espiritanos.De tarde se discutiu o tema da for
mação a ser dada.O Congresso terminou com a missa na capela da Rue Lhomond,presidi::da pelo P, Savoie,finda a qual todos renovaram a Consagração ao Apostolado junto tú
mulo de Libermann.Em determinado m:>mento do século passado havia mais Irmãos espi-ritanos do que Padres.Hoje eles são apenas 11% dos membros da Congregação.Dos 377
Irmãos,138 são da Província de França,72 da Holanda,45 de Portugal,35 da Alemanha e
30 da Irlanda.Nenhuma das outras Circunscrições tem mais de 07.Um dos pontos sublinhados neste Congresso:0 Irmão tem uma missão e vocação especial como leigo consagrado,e a validade desta vocação deve ser apresentada aos jovens de hoje e do futuro.
BRASIL

SUDOESTE

Os Espiritanos Irlandeses do Brasil Sudoeste celebraram o 259 aniversário de
sua chegada ao País,com uma missa no dia 06 de Abril,presidida por O.Mário Clemente
Neto,Bispo espiritano do Tefê.Representantes de outros distritos espiritanos do Bra
sil estiveram também presentes,bem como padres e Irmãs de outras congregações.A ca=
sa GeneralÍcia fez-se representar pelo P.David Regan,que fez a homilia.Ele próprio
fora um dos do grupo fundador de 06 espiritanos irlandeses,cujo Superior era o P.
John Jordan.Dez anos mais tarde o número chegava a 40,e presentemente trabalham no
Distrito 37 espiritanos.No Capítulo do Distrito realizado em Abril,o P. Patrick Pe
ters foi reéleito como Superior do Distrito.
ILHA MAURÍCIA
No dia 07 de Abril,o Cardeal da Ilha Maurícia,Jean Margéot,benzeu é inaugurou a nova 11 Casa Libermann",em Rose-Hill,que servirá como Noviciado ã Fundação do
Oceano Indico.Sua Eminência prestou homenagem ao trabalho da Congregação na cons·~
truçao da Igreja da Ilha Maurícia,ao longo destes 148 anos,desde a chegada do P.
Laval ..Entre os presentes ã cerimónia con
o Superior Geral,P.Pierre Haas1 tava-se
-\ e 02 Conselheiros Gerais,PP.Denis Wiehe
e Manuel Gonçalves,que na altura visita~
IIJ" ln'• J
Ít11· -,,ir.)r!t"""'·"!"""""o;;t~Ci;;;,fr,,.i.,,.,.'"""""li va a Ilha Maurícia.O Superior Geral falou
u •
•• •
sobre o significado da Fundação do Oceano
1nf:
__.
.....,.
Indico,o mesmo fazendo o P. Wiehe,natural
da Maurícia,que esteve inteiramente invol
vido no seu crescimento.O Superior do Dis
trito,P~Eamonn Mansfield deu as boas vin::das aos convidados e agradeceu a todos os
que contribuíram de diversos modos para
a construção da Casa.Até ao presente o
_
..._,..L.__,_;;.,.a;:~
~
Noviciado da Fundação tinha sido na Reuniao.Agora o 19Ciclo fica na Reuniao,o Nüviciado na Maurícia e o 29Ciclo em Madagascar.Durante a visita de Sua Santidade o Papa ã Maurícia,de 14 a 16 de Outubro,
o P.Wiehe representou o Superior Geral na visita do Papa ao Santuário do P:Laval,
paróquia de Santa Cruz,dirigida pelos espiritanos,e onde o P. Wiehe fora paroco.
O Papa e sua Comitiva,bem como o Card.Margeot,ficaram duas noites no Centro Tabor,
Beau Bassin,onde o espiritano P.Maurice Piat dirige o centro de formação de líders
leigos.

---

(Na. 60:to, o Su.pe.lÚ.oJt GeJtal.. (uqu.Vtda.) c.om o P. 1\.fawúc.e P-i..a,t na. bênc.ão

da. Ca..6a. Li..bvuna.nn. )
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BANGUI
No dia 04 de Maio foi consagrada a
nova catedral de Bambari pelo Bispo Espiri
tano D.Michel Maitre.Com ele concelebraram
o Arcebispo Ndayen de Bangui,varios bispos
.i
e_m~itos padres~com a presen~a ~e muit~s _
fieis e do Presidente da Republica.A missao
.,,..
foi ·sempre dedicada a S. Josê e a nova Cate-·,.·- · ·
dral é dedicada a"S.Josê,Protetor da Igreja".É uma igreja circular com um diâmetro
de 30 metros aproximadamente,doze grandes colunas,representando os doze apóstolos.
Por trás do altar fica um grande vitral,representando Cristo e os doze apóstolos ,
obra do Ir.Piet Werker,espiritano de 80 anos que fez igualmente os vitais da capela
da Casa Generalícia,em Roma.

t;.,.

FUNDAÇÃO CENTRO AFRICANA

ASSEMBLEIA GERAL

A Fundação Centro Africana realizou sua primeira Assembleia Geral de 29 de
Junho a 01 de Julho,no Seminário Brottier,perto de Liberville.Entre os 29 participantes estavam o P.Ferdinand Azegue,Superiôr da Fundação,P.James Okoye,do Conselho
Geral,P.Arseme Aubert,do Conselho Provincial de França,os Superiores de Distrito do
Gabâo,Congo,Yaoundê e CamarÕes,09 membros da equipa de formação da CAF,07 dos 10
missionários da FAC,06 delegados dos 22 escolásticos professos e 02 observadores
dos 15 não-professos do 19 Ciclo.
A Assembleia trabalhou em 04 comissÕes:administração,missão,formação e finanças.As propostas feitas e as orientações dadas eram sobretudo na linha da auto-sufi_
ciência.A direção não fica a cargo dô grupo dos Superiores mas do Superior da FAC
com um conselho de membros.A busca da presença específica espiritana dentro da Igre
ja local levarã a um projeto de missão que sera mais desenvolvido no Capítulo
daCircunscrição a ser convocado dentro de três anos.O programa da formação foi re-es
truturado:introduzido um ano de Postulantado,e o Curso de Teologia deverá ter 04 em vez de 03 anos.
INGLATERRA
A Província deslocou o Centro de Trabalho Vocacional de Helmshore,Lancashire,
para Salford,onde os PP.PhilipMarsh e Anthony Hickey fixaram residência no dia 10
de Março numa casa que fora residência e consultório médico.No dia 19 de Março deram as boas vindas a um grupo de 37 Jovens para um dia de retiro.Outro grupo de 55
veio no Pentecostes.À volta de 25 retiros são feitos anualmente nas escolas, fora
o trabalho do P. Eamon Mulcahy que trabalha no serviço vocacional,na Escócia,irradiando da Comunidade de Carfin.A casa de Salford poderá acomodar três jovens que
queiram fazer uma experiência de vida de Comunidade espiritana por um período de
até um ano.As 02 canui..nhadas-peregrinação da Juventude,no presente ano,tiveram a
participação de 120 jovens.O P.Denis Wiehe,do Conselho Geral, participou na caminha
da de 100 milhas nos dias 07 a 12 de Agosto,de Helmshore atê â Abadia de Rievaulx.-

TRAl~S

-CA.'lll'ADA

ESPIRITANO PRESO

No dia 24 de Agosto em Toronto,entre os 18 do Movimento Pro-Vida que foram
presos,contava-se o P. Ted Colleton.Foram presos quando tentavam bloquear o acesso
ã clínica dirigida pelo conhecido advogado pro-aborto e medico aborcionista Dr.
Henry Morgentaler.ApÓs passar a noite nas celas da prisão,o grupo foi levado pe·rante o Magistrado que se prontificou a lib.erta-los se assinassem uma garantia
prometendo ficar longe da. Clínica .A maior parte deles,incluindo o P. Colleton,re
cusaram-se a fazê-lo.Alguns,por causa de responsabilidades familiares,resolveramassinar .·os outros foram entregues ã guarda do Centro Correcional de ·Minto,Toronto,

6

aguardando julgamento.O P.Colleton,que publicara um livro em favor da vida,intitulado "Sim, eu sou um radica{" permanece inflexível na sua posição e tem o apoio moral
dos confrades do Trans Canada.
CANADA
No início deste ano,a Província do Canadá tomou importantes decisões sobre o
futuro do Colégio Saint Alexandre,que não pode continuar a dirigir,por causa da fal
ta de pessoal.O Colegio,fundado perto de 0tava em 1905,como Escola AgrÍcola,tornou~
-se um Colégio Secundário em 1912 e foi a Única Comunidade espiritana no Canadá atê
1941.Desde 1933 ate 1963,parte do Colégio funcionou como Escolasticado Menor,do qual
tivemos 46 vocações espiritanas.Desde 1971 não são admitidos alunos internos e o Co
legio tem atualmente a frequência de 700 alunos.
Nos dias 27-28 de Fevereiro ,do presente ano ,32 espiritanos (incluindo 03 associado s)realizaram um encontro em Saint Alexandre para discutir o futuro do Colégio
e chegaram a uma decisão unânime:a partir do 19 de Julho de 1991 será cedido a uma
Associação,sem fins lucrativos,que continuará a geri-lo como uma Escola CatÕlica,su
blinhando o ideal espiritano.Dura~te 05 anos a Província se responsabiliza a promo~
ver a missão religiosa e social do Colégio e espera continuar essa ação após essa
data.Os espiritanos poderão usar parte do edifício e terão algo a dizer na direção
do Colegio(os limites terão de ser estudados).Se a Associação vier a ser dissolvida ,
ou mudar a direção do Colegio,a propriedade reverterá de novo para a Congregação.
KÉNIA
No dia 13 de Agosto,domingo,a Igreja do Kenia começou um ano de renovaçao pa~
toral para marcar o centenário da evangelização do País.Os Bispos das 18 dioceses
enviaram uma Carta Pastoral Conjunta,como início do ano de renovação,que terminará
com uma semana de CelebraçÕes,de 05 a 12 de Agosto de 1990."Notícias Espiritanas"
dará cobertura mais extensa docéntcnârio em número posterior.
De 15 a 19 de Julho,S.Mary's School,Nairobi,celebrou o seu 509 aniversário
com uma serie de celebrações.Fundado em 1929,foi um dos Colégios com mais prestígio
no Kenia,sob a direção sucessiva de 13 Superiores Principais Espiritanos.Hoje tem
1365 alunos,incluindo moças nas classes superiores,e um Corpo Docente em número de
?O.Entre as atividades do Colégio conta-se a encenação musical organizada pelo P.
Cormac 0'Brolchain,e mais recentemente pelo atual Superior,P.Edward 0'Farrel.As Ce
lebraçÕes do Jubileu tiveram uma mudança prâtica:no dia 08 de Julho um grupo de 20
médicos doou um dia de trabalho aos pobres da aldeia de Kibagare-uma cidade-favela
com cerca de seis mil pessoas,nâo longe do Colégio.Pensam fazer o mesmo mensalmente
em favor dos pobres.
RAD 10 AMADORES

Dois Espiritanos Radio-Amadores sugerem que serâ uma boa ideia ter a lista
de todos os espiritanos que trabalham neste ramo.Pedimos a outros radio-amadores
que enviem o seu nome,endereço e código de .comunicação para:P.Franz Moldan (código 7P8CW),P.0.Box 342,Leribe 300,Lesotho,África do Sul;ou P.J.Clifton Hill,Trinity Hall,Duquesne University,Pittsburgh,PA 15282,USA.Eles elaborarão a lista e a
farão chegar aos outros.
AVISOS
• O Conselho Geral acaba de publicar um documento sobre "NOVAS FORMAS DE PER
TENÇA'' à Congregação .É um resumo sobre o desenvolvimento histórico e a situaçao atual e pretende ser um auxílio para futura discussão.Foi distribuído a todos os Su
periores Maiores e aos Grupos de Leigos já existentes.Os interessados poderão pe-dir cÕpia ou aos Superiores Maiores ou ao Secretariado Geral.
• Anotações à ORD0 da Congregação devem ser dirigidas,não ã Casa Generalícia
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em Roma,mas a:Procuradoria das MissÕe~,30 Rue Lhomond,75005,París,França.De momento
já é tarde para fazer qualquer anotaçao,poís ê editada em Agosto de cada ano.ORDO
continuará a ser editada pelo P. H.Littner,que reside em Chevilly.
• No ETAT DU PERSONNEL,corrigir na página 220,08:EASTLEA CRESCENT em vez de:
Eastles Cresent. E 09: 14420 MCQUEEN ROAD em vez de : 14220 McQueen Rord.

Os nossos Jubilados
65 ANOS DE PROFISSÃO
08 de Dezembro:Irmãos:Germanus BUECKEN e Alfred HEINEN (Alemanha)
Guido van MIDDEN (Holanda)
60 ANOS DE PROFISSÃO
08 de Dezembro:Irmãos:Antonin GOELLER(França) e Veronus MOLLEMANS (Holanda)
50 ANOS DE PROFISSÃO
08 de Dezembro:Irmâos:Gerwick RECK(Alemanha)Constant BOGEN,Hubert JUNG e Richard
SPIESSER(França.
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P. Oscar REY (Suiça),75 anos .
P.Henri HEIDET (Gabão),91 anos
P.Kornelius KNIEBELER (Brasil Sul),81 anos.
P.Lovis SOONTIENS (Holanda), 74 anos.
lr.Pontianus van ROODEN(Holanda) ,76 anos.
P.Peter MAY (Alemanha),76 anos.
Ir.Paulus AQUARIUS (Holanda),72 anos.
P.Anton KUEHN (Alemanha),76 anos.
P.José Fonseca LOPES (fortugal),75 anos.
Ir. Laurentius EBLER (Alemanha) , 95' anos.
P.Paul SCHOUVER (França),77 anos.
P.Pierre BERTHOU (França),85 anos.
P.Michel CHANAL(França) ,71 anos.
P.John CASSIN (USA/W-Irlanda)79 anos.
Ir.Marie Nicolas MOTSCH (França),79 anos.
P.Jan VERBERNE (Holanda) ,58 anos.
Bispo D.Gustave BOUVE (Bélgica), 79 anos.
P.Louis LATOUR (França),78 anos.
P.Marcel DIEBOLD (França),75 anos.
P.Pedro VALDEZ (Tríndade),76 anos.
Ir.Pierre DESCHAMPS (França) ,67 anos.
P.Stanley J.TRAHAN (USA/E),69 anos.
P.Hermann OBERGFELL (Alemanha),77 anos.
P.Jan PIJNENBURG (Holanda),77 anos.
P.Edouard HAMELBERG(França),74 anos.
P.August O.REITAN (USA/E),74 anos.
P •.J an VIS SERS (Holanda) , 73 anos.
P.Alfons SCHUMACHER (Alemanha),75 anos.

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

