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A Província do Brasil
No dia 02 de Fevereiro de 1990, o Brasil tomou-se a
1911 Província da Congregação (são 10 as Províncias na
Europa, 03 na Mrica e agora 06 nas Américas: 04 na
América do Norte, Brasil na América do Sul, além da
Trindade). A Congregação trabalha no Brasil há mais de
um século, chegando a agrupar seis Distritos: dois no
Norte e quatro no Sul. A nova Província conta com 25
membros brasileiros, além de outros 16 que a adotaram
como Província de nomeação, 13 dos quais são alemães
que faziam parte do Distrito Sul - suprimido por altura
da criação da Província. Os outros cinco Distritos
continuarão a colaborar com a nova Província. O P. Mosé
Ponteio, brasileiro, que fora o Superior do Distrito Sul
nos últimos 03 anos, é o seu primeiro Superior
Provincial.
A Província foi oficialmente inaugurada no dia 02 de Fevereiro de
1990, com a Eucaristia na Igreja das Irmãs de Jesus Crucificado, em
Capão Redondo, SP. Presidiu D. Fernando José Penteado, Bispo
Auxiliar de S. Paulo, e concelebraram o P. Mosé Ponteio, os Superiores
Principais dos cinco Distritos e o Superior Principal do Paraguay, além
de outros membros Espiritanos. Os documentos oficiais, depois de lidos
pelos PP. João de Lange, Superior do Distrito da Amazónia, e Pedro
Iwashita, foram assinados pelo novo Superior Provincial e pelos
Espiritan<>S presentes. Seguiu-se um almoço festivo de confraternização:
os Espiritanos com alguns amigos da Congregação.
Antecedendo e preparando tão solene efeméride, meia centena de
Espiritanos estiveram reunidos em Assembleia, de 29 de Janeiro a 02

Os participantes da Assembleia, em Capão Redondo, de 29
de Janeiro a 02 de Fevereiro.
de Fevereiro, no mesmo local, para aprofundar o significado da
transição do Distrito Sul para Província. Ficou decidido que a Província
realizaria seu primeiro Capítulo de 03 a 13 de Setembro do ano em
curso, em São Paulo. Para estudo no Capítulo, foram escolhidos três
temas centrais:(01) Administração, com a criação e votação dos novos
estatutos da Província. (02) Tipo de Formação a ser dada aos
candidatos. (03) Missão ad intra (Nordeste? Amazónia? Alto Juruá?)
e Missão ad extra (América Latina? Africa?). A Assembleia nomeou
três comissões para estudar os telJlllS supra-mencionados cujos textos
deverão ser apresentados ao Conselho Provincial em Agosto. O
Capítulo elegerá a Administração Provincial, a qual tomará posse no
dia 02 de Fevereiro de 1991.

Crescimento da Província
Por ocastão do Centenário da chegada dos Espiritanos ao Brasil,
INFORMAÇOES ESPIRITANAS, nº 58 (Agosto-Outubro de 1985),
publicou um artigo sobre a história dos seis Distritos. No presente
número referir-nos-emos apenas ao desenvolvimento da Província.

a) Primeiro Período

P. Mosé assinando a Ata da Criação da Província, tendo o
P. Buchkremer (primeiro Assistente) à sua esquerda e o P.
Patrick Peters (Superior do Brasil Sudoeste) à sua direita.

Os Espiritanos Franceses trabalharam no Norte desde 1885 até
1946, primeiro em Belém, durante 12 anos, e depois em Manaus e
Tefé. Em 1927, chegavam os Espiritanos Alemães para trabalhar no
Alto Juruá. Preocupados com o surgir das vocações locais, uns e outros
abriram um Seminário menor, respetivamente, no Tefé, em 1920, e
Cruzeiro do Sul, em 1937. O P. Manuel de Albuquerque, ordenado em
1935, seria o primeiro espiritano do Seminário do Tefé. Veio a falecer
em 1m. Nessa altura os candidatos eram enviados a Portugal para o
Noviciado, Filosofia e Teologia. Apenas quatro membros da jovem
Província pertencem a esta geração: os PP. Cristóvão Freire Arnaud
(Manaus), Meneval de Andrade (Cruzeiro do Sul), Edson Dantas de
Oliveira (Cruzeiro do Sul), todos ordenados em 1945, e Manuel de

Lima Cáuper (Manaus), ordenado em 1947. Estão trabalhando em
Assis - SP, Brasília - DF, Alto Juruá - AM e Rio de Janeiro - RJ,
respetivamente.

b) Segundo Período
A Província Holandesa assumiu a responsabilidade do Distrito da
Amazónia (Tefé) em 1946. Dois anos mais tarde, com os esforços
conjugados dos Espiritanos holandeses e alemães foi iniciado um
Escolasticado Maior em Teresópolis, RJ, para os candidatos dos dois
Seminários menores do Norte. Esta iniciativa duraria apenas três anos.
O Capítulo Geral de 1950 encarregou os Alemães de fundar um
Distrito no Sul do Brasil e os Holandeses de fundar um outro no
Centro. Além de algumas paróquias, os Holandeses assumiram ainda
uma Escola Secundária em ltaúna, MG, em 1952, bem como um
Seminário menor, dois anos mais tarde; os Alemães, por sua vez,
abriram um Seminário menor em Emilianópolis (interior de S. Paulo),
em 1953, e um outro em Salete, extremo sul do Estado de Santa
Catarina, em 1960.
O primeiro Noviciado desta segunda geração foi em Teresópolis,
RJ, no ano de 1%1; aqui estudavam igualmente os filósofos. Em 1964,
abria-se uma Casa de Teologia em Divinópolis, MG, dirigida pelos
Holandeses do Distrito Central. Corria o período pos-Conciliar, menos
propício ao amadurecimento vocacional. Apenas três membros da atual
Província brasileira pertencem a esta geração: Dom Mário Clemente
Neto, sagrado Bispo de Tefé em 1982, P. Mosé Ponteio - o primeiro
Provincial, e o P. Francisco Lueckmann. Dom Mário e o P. Mosé têm
origem mineira; O P. Francisco, natural de Salete, SC, ingressou como
Irmão; seguiu em 1961 para a Alemanha, onde se ordenou em 1981.

e) Terceiro Período
No terceiro período, houve deslocação para o Sul. Em 1970, o
Distrito do Brasil Sul aceitou a paróquia de Vila Mangalot, em S.
Paulo, e no ano seguinte, ao lado da Igreja paroquial, foi aberto o
Escolasticado Maior - o Instituto Poullart des Places -que substituiria
os Escolasticados de Teresópolis e Divinópolis. Seu primeiro diretor
seria o P. Gregório Lutz, presentemente Provincial da Alemanha.
Ainda em 1971, foi aberto um Noviciado para os Irmãos, no Instituto
P. Libermann, em Salete, SC, onde, um ano mais tarde, os Irmãos
Alfredo da Silva e Vitor José da Silva fizeram sua Profissão Religiosa.
Em 1973, surge em Anitápolis, SC, o Noviciado para os Oérigos,
mudando-se no ano seguinte para Salete e posteriormente para Sete
Lagoas, MG, Ceilândia, DF, e Contagem, MG. Desde 1977, Qérigos
e Irmãos fazem o Noviciado em conjunto. Desta nova geração, o
primeiro sacerdote foi o P. Pedro Iwashita, brasileiro, descendente de
japoneses. Foi ordenado em 1977.
Entretanto, dois novos Grupos de Espiritanos chegavam ao Brasil:
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Na década de 70, aumenta a
cooperação entre os Distritos ('interdistritalidade') e a partir de 1978, de
dois em dois anos, todos os espiritanos Dom Mário Clemente
que trabalham no Brasil se reunem em Neto, Bispo de Tefé, na
grande Assembleia - o chamado
Amazónia.
'Encontrão'. Este teve um papel
preponderante para fomentar a unidade
e incentivar a criação da nova Província. Em 1981, o P. Mosé Ponteio
era escolhido como representante dos Espiritanos brasileiros e começou
a participar nos encontros dos Superiores de Distrito. Ainda nessa
altura foi decidido que os candidatos de todas as partes do Brasil
seriam nomeados para o Distrito do Brasil Sul, afim de criar as bases
da futura Província. O P. Mosé seria eleito Superior do Distrito Sul em
1986, tendo o P. José Carlos de Olivieira sido o representante dos
confrades brasileiros de 1983-1986.
Entretanto começam a surgir os candidatos - jovens dispostos a
viver em uníssono com a Igreja pos-Conciliar do Brasil com sua opção
preferencial pelos pobres. Em 1979, inaugurava-se a Comunidade P.
Lavai, em Vila Mangalot, para os estudantes de teologia. Em 1983, eles
passam a viver no Jardim Planalto - setor pobre da zona Leste da
Capital. Além da casa de Filosofia em Vila Mangalot, funcionou
também uma outra em Contagem, MG, de 1983 a 1987.

A Província hoje
Dos 25 brasileiros - membros, por origem, a nova Província conta
com 01 Bispo, 16 Padres, 03 Irmãos e 05 estudantes de Teologia.
A Casa Provincial (antes casa do Distrito do Brasil Sul) fica
situada em Vila Mariana, a 10 minutos de Metrô do centro da grande
megalópolis - posição privilegiada para os confrades que vêm à capital
em atividades diversas, tais como tratamento de saúde, cursos,
encontros, e outras. Aqui residem os PP. Mosé, António (primeiro
Assistente) e Dionísio (Ecónomo Provincial), havendo ainda lugar para
mais nove hóspedes. Na orla marítima, a uma hora e meia de carro,
fica a casa de praia do Guarujá, onde os confrades podem gozar de um
merecido repouso ou fazer suas reuniões. É bastante solicitada para
reuniões de grupo dos jovens de nossas paróquias.
A Casa de Filosofia em Vila Mangalot, este ano, tem 09
Estudantes de filosofia, mas pode acomodar até 14. É seu Reitor o P.
Sérgio Castriani; P. Selço Eissing é o pároco da vizinha Igreja S. João
Batista. Nos fins de semana, o P. Dionísio Sebold dá atendimento
pastoral na vizinha paróquia de S. Domitila onde faz parte da equipa
de pastoral, composta ainda pelas Irmãs Espiritanas e nossos
seminaristas. Estão envolvidos em pastorais específicas tais como:
Pastoral da Juventude, do Menor carente, Círculos bíblicos, Pastoral da
Saúde, Grupos de Rua, Catequese, e outras...
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os Espiritanos Irlandeses, em 1%3,
formando o Distrito do Brasil Sudoeste
e os Espiritanos Portugueses, em 1975,
formando o Distrito Sudeste. O Grupo
Irlandês assumiu a responsabilidade do
Seminário menor em Ernilianópolis, SP,
no ano de 1%7, que seria depois
transferido para Adamantina, SP, e
viria a fechar em 1972. O Seminário
menor de Itaúna, MO, fecharia antes
de 1970, enquanto o de Salete
continuou até 1987. O Seminário menor
de Cruzeiro do Sul (Alto Juruá), AC,
continua funcionando.
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Este ano, o Noviciado em Contagem, MG, começou no dia 03 de
Janeiro com 06 Noviços brasileiros, 02 de Porto Rico e 01 de Haiti. O
Mestre de Noviços é o P. António Gruyters (Holanda), ajudado pelo
P. Eduardo Osório (Portugal) e Irmão Helmut Glaisner (Alemanha).
Os Noviços ajudam na atividade pastoral a meia dúzia de comunidades
e frequentam os cursos no Novicenter de Belo Horizonte (Intercongregacional). O P. Carlos Guimarães irá este ano frequentar alguns
cursos na Europa, para se preparar e assumir o cargo de Mestre de
Noviços em 1992.
A casa de Teologia no Jardim Planalto tem capacidade para 08
estudantes; uma outra, vizinha e mais pequena, está passando por
reformas para poder acomodar alguns mais. De momento são 04 os

Estudantes brasileiros, além
de um outro de Porto Rico
e um estagiário dos USA/E.
Um quinto estudante
brasileiro, José Altevir da
Silva, no final do terceiro
ano de Teologia, seguiu para
Makurdi, Nigéria, onde fará
um estágio missionário de
dois anos. O P. Pedro
lwahsita assumiu este ano
o cargo de Diretor da
Comunidade,
dando
continuidade ao trabalho que
vinha sendo feito pelo P.
Seamus Meagher(lrlanda)n:centemente falecido. Dois
antigos Superiores de
Distrito, os PP. Bruno
Trachtler - que já foi
Conselheiro Geral - e Klaus
Velsinger vivem nas
redondezas e dão apoio à
equipa de pastoral, de que
A Casa Provincial
fazem parte ainda duas
Irmãs
irlandesas do
Santíssimo Rosário e alguns leigos. A região é muito populosa e a
equipa é responsável por 11 comunidades (bairros), 01 favela, alguns
blocos residenciais de apartamentos populares e um conjunto Promorar.

final de 1989, foi aceite ainda uma outra Paróquia perto de Salvador,
a capital da Bahia, a uns 450 km de Juazeiro.
A Província tem alguns membros em outras áreas espiritanas: no
Alto Juruá, Amazónia (incluindo o Bispo de Tefé), Brasil Central e
Brasil Sudeste. Em Governador Valadares, MG, o P. Francisco
Lueckmann dedica-se à pastoral carcerária, onde enfrenta, por vezes,
forte oposição das autoridades. Outro espiritano que encontra também
dificuldades, por parte de fazendeiros e latifundiários, é o P. Tindão
(Gumercindo Pedro de Oliveira), engajado na 'Pastoral da Terra',
defendendo os direitos dos pobres em Rolim de Moura, nordeste do
Estado de Rondônia. Distante da Pátria, o Irmão Pedro Falcão, depois
de alguns anos em Angola, trabalha na animação missionária e
vocacional em Portugal.
A Província está muito comprometida com as prioridades da Igreja
da América Latina, centradas na Teologia da Libertação e Opção
preferencial pelos Pobres. Desenvolve uma grande atividade no campo
da pastoral religiosa e litúrgica e na conscientização para a Justiça e
Paz, nas Comunidades de Base, onde se pode criar um maior contato
inter-pessoal do que nos grandes grupos paroquiais. A formação de
líderes é essencial e, dentro da Congregação, a preparação dos Irmãos
é feita no aspeto pastoral e profissional, de modo a poderem trabalhar

Fora de São Paulo, as atividades da Província estão centradas
sobretudo em duas outras regiões: Salete, SC, no Sul, e Juazeiro, BA,
no Nordeste. Em Salete, o Seminário menor foi fechado há três anos;
suas dependências foram alugadas às autoridades locais; temos ainda
o Instituto Libermann, também conhecido como 'Morro', com a
fazenda e oficinas de carpintaria dirigidas por três Irmãos: Guilherme
Schueller, Alfredo da Silva e Vítor José da Silva. A ampla Igreja é
Santuário diocesano dedicado a Nossa Senhora de la Salete. A
Paróquia é dirigida pelos Espiritanos, bem como outras duas paróquias
na diocese de Rio do Sul. Um pouco mais longe, em Piraquara, PR,
diocese de Curitiba, os Espiritanos prestam assistência aos leprosos.
A atividade pastoral em Juazeiro, no sertão agreste e pobre
nordestino, foi iniciada em Fevereiro de 1987 a pedido da CNBB e
CRB. Uma equipa de quatro jovens Espiritanos brasileiros assumiu a
responsabilidade de três paróquias com 15 comunidades, na cidade de
Juazeiro, além de 48 comunidades rurais. Dedicam muito do seu tempo
a conscientizar a população dos seus direitos e valores humanos e à
preparação de agentes de pastoral. O P. José Carlos de Oliveira exerce
um apostolado intenso através da rádio local. Nesta região, os cultos
afro-brasileiros estão muito enraizados na alma do povo. A vida é
extremamente dura devido às difíceis condições climatéricas, aliadas a
uma forte exploração por parte dos poderes político e económico. A
Obra poderá vir a ser assumida prioritariamente pela Província. No

A Casa de Teologia no Jardim Planalto.
nas equipas pastorais com Padres e Irmãs. Os jovens padres são
igualmente preparados para tarefas e ministérios pastorais específicos.
O Capítulo Geral da Congregação em 1992 será realizado no
Brasil. A jovem Província Brasileira, bem como os 130 Espiritanos dos
cinco Distritos, começam a mobilizar-se para acolher o primeiro
Capítulo Geral da Congregação a ser realizado fora da Europa.

Notícias
Decisões do Conselho Geral
O Conselho Geral

Da esquerda para a direita: PP. José Carlos de Oliveira,
Gumercindo Pedro de Oliveira e João Chiuzo, no dia de
sua ordenação ao diaconato, em 1983.

- no dia 31 de Janeiro confirmou a eleição de Francis NAUGlffON
como Superior Principal do Grupo do Paquistão, por um segundo
período de três anos, com início a partir de 10 de Abril de 1990.
- no dia 19 de Fevereiro confirmou a eleição do P. Seán BYRON como
Superior Provincial do Trans-Canadá, por um período de três anos,
com início a partir de 01 de Julho de 1990.
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A Casa Generalícia

Canadá

A Comunidade da Casa Generalícia deu as boas vindas ao Ir. Paul
HEINZ, chegado no dia 20 de Fevereiro, para assumir o cargo de
técnico geral. Nascido em 1936, na Diocese de Trier, Alemanha, fez sua
Profissão Religiosa em 1959; trabalhou na Província da Alemanha,
sobretudo em Speyer, até 1979; em seguida foi nomeado para a
Tanzânia, onde permaneceu durante um ano e meio, seguindo depois
para a Africa Austral; aqui trabalhou durante seis anos, iniciando no
Lesotho (durante três anos), prestando sua colaboração na Escola
Técnica, em Leribe, e depois na Africa do Sul. A Casa Generalícia
agradece ao Distrito da Africa Austral sua vinda para Roma.

Em Janeiro, a Província do Canadá distribuiu aos seus membros
o estudo de um manual para os Associados-leigos da Província pedindo
sugestões e comentários. Nele é apresentada a história da Associaçãode-leigos da Congrega,São e são consideradas sua finalidade e
modalidades práticas. E um bom início para uma reflexão sobre
possíveis caminhos no futuro da vida espiritana. Presentemente o
Canadá tem sete Associados-leigos. Outras Províncias com
colaboradores leigos associados são o Trans-Canadá, USA/E, Alemanha
e Espanha.

Trans-Canadá
Europa
Regionalização foi um dos temas estudados pelo Conselho Geral
Ampliado no ano passado, em Arusha. No encontro anual dos dez
Provinciais da Europa, realizado em Carcavelos, Portugal, de 11 a 16
de Dezembro de 1989, foram dados alguns passos no sentido de
estruturas permanentes, lembrando embora a orientação clara do CGA
de não haver Superiores regionais. O encontro de 1988 iniciara já um
secretariado permanente na Rue Lhomond, Paris, com um comité
composto pelos PP. Jean Savoie, (França), Vincent O'Toole
(Inglaterra), e José de Castro Oliveira (Portugal). O encontro de 1989
votou os estatutos, os quais incluem três comissões permanentes:
Ecónomos, Formadores e Coordenadores de Justiça e Paz. Um
representante de cada comissão participará no encontro dos Provinciais,
mas sem direito a voto. Normalmente o representante será um membro
da comissão da Província que patrocina o encontro. Haverá um
Provincial como membro de cada comissão: presentemente são os
PPArmand Berghmans (Ecónomos), Vincent O'Toole (Formadores)
e Gregor Lutz (Justiça e Paz). As comissões terão um encontro anual,
e têm um comité e secretariado permanente.

A Associação de Educadores Católicos da América do Norte
escolheu uma cidade canadense, pela primeira vez, para sua convençao
anual e realizou o seu encontro de 16 a 19 de Abril de 1990, em
Toronto. Escolheram o espiritano P. Gerald Fitzgerald em atenção
aos relevantes serviços prestados no ensino, a nível secundário. O P.
Fitzgerald foi o diretor do Colégio Neil McNeil, tendo posteriormente
fundado dois colégios católicos: Regina Pacis e Academia Mariana.

Os nossos Jubilados

65 anos de profissão:
24 Agosto: PP. James GILTINAN, William HIGGINS, John
JORDAN e John O'NEILL (Irlanda).
31 Agosto: P. Thomas MAHER (Irlanda).

60 anos de profissão:
25 Julho : P. James J. SHERIDAN (USA/E).

60 anos de sacerdócio:
América do Norte
Nos tempos que correm, as vocações nos Estados Unidos não
primam pela quantidade, mas nem por isso as Províncias norteamericanas cruzam os braços ou se deixam vencer pelo desânimo. Os
Animadores vocacionais nos USA realizaram um encontro de vários
dias, no passado mês de Novembro, na Casa Lavai, Universidade de
Duquesne, Pittsburgh, para partilhar ideias e planejar o futuro.
Participaram no encontro os PP. Jeffrey Duaime (USA/E), anfitrião,
Gregory Flores, (USA/W), Michel Last (Canadá), Robert Colbum e
Garry McCarthy (Trans-Canadá). Ficou decidido no encontro que se
publicasse, trimestralmente, um folhetim vocacional; o primeiro número
saiu em Janeiro passado. Ficou ainda decidida a celebração de um
domingo espiritano vocacional, que viria a acontecer no dia 04 de
Fevereiro de 1990.
Nos dias 06 e 07 de Janeiro de 1990, teve lugar um encontro de
Formadores espiritanos norte americanos, na Casa Lavai, em Toronto;
patrocinado pelos PP. Garry McCarthy e Robert Colbum,
teve a participação de nove Formadores, além do P. Manuel Gonçalves,
Conselheiro Geral, na altura em visita oficial à América do Norte.

Angola
Duas venerandas e históricas missões de Angola estão celebrando
o centenário de sua fundação neste ano da graça de 1990: CACONDA,
que foi a Sede da Prefeitura Apostólica da Cimbebásia-Cubango e
MALANGE que foi o centro do Distrito religioso da Lunda. Foi no
dia 10 de Dezembro de 1889 que os missionários espiritanos chegaram
a Caconda, depois de percorrer quase 300 quilómetros a partir da orla
marítima, mais exatamente, vindos de Benguela. Caconda tomou-se o
centro e origem de muitas missões do Planalto central, incluindo o
Huambo, que hoje é Arquidiocese. A missão de Malange foi fundada
no dia 03 de Maio de 1890 e foi o centro de evangelização de todo o
norte de Angola, tomando-se Diocese em 1957.

06 Julho : P. Gerardus KEMPS (Holanda).

50 anos de sacerdócio:
07 Julho : PP. Jean-Baptiste COUDRAY (Suiça),
José TEIXEIRA MARQUES (Portugal) e Paul
OURY (França).
21 Julho
PP. Johannes BERKERS, Johannes BESSELINK,
Theodorus GOTIENBOS, Henricus van ROOU,
Wilhelmus van SON, Johannes VISSERS,
Andreas WOUTERS (Holanda), e
Martinus BODEWES (Brasil Central).
28 Julho : P. Henrique de SA COUTO (Portugal).
04 Agosto: P. Joris MAENEN (Bélgica).

40 anos de episcopado:
30 Junho : Mgr Michel BERNARD (França).
,:/

Os nossos Defuntos
02 Fev.
P. Louis DIDAILLER (França), 84 anos.
06 Fev.
Ir. Matthias SCHUERINGS (Alemanha), 90 anos.
13 Fev.
P. Joseph G. NOPPINGER (USA/E), 84 anos.
19 Fev.
P. Josef SPOERNDLI (Alemanha), 80 anos.
28 Fev.
P. August SIMONS (Alemanha), 84 anos.
28 Fev.
P. Eugene SIEGEL (Yaoundé), 68 anos.
28 Fev.
P. Patrick J. McNALLY (USA/E), 64 anos.
02 Março : P. Philippe REYNAERT (Bangui), 50 anos.
03 Março : Ir. Patrick SfAUNTON (USA/E), 70 anos.
13 Março : P. António GALHANO (Portugal), 78 anos.
22 Março : P. Richard JOYCE (Trans-Canadá), 79 anos.
24 Março : P. Johannes MEEUWS (Holanda), 73 anos.
26 Março: P. Seamus MFAGHER (Brasil S.W.), 50 anos.
29 Março : P. François LEROUX (França), 88 anos.
29 Março: P. Josef MERK (Kilimanjaro), 54 anos.

Responsáveis: PP. Roland Quesnel e Manuel Martins, Serviço de Informação C.S.Sp., Oivo di Cinna 195, 00136 ROMA, Itália.
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