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Museu Africano na Holanda
Bastantes Províncias da Congregação possuem coleções de objetos de artesanato e arte africana. Mas a mais
notável de todas é a da Província da Holanda, que passou
a ser museu nacional: na parte exterior foram reconstruidas algumas aldeias típicas de Africa, com uma área
ao ar livre; anualmente é visitado por mais de cem mil
pessoas.

O museu começou bem modestamente, em 1954, na
residência de Berg en Dai, comprada pela Congregação
no ano anterior. O P. Piet Bukkems, recém-chegado da
Tanzânia, foi o autor da iniciativa, tendo sido coadjuvado
pelos PP. J an van Horrik, Piet Verdijk, Gerard Pubben
e Jan van Croonenburg, que foi seu diretor no período
de 1967-72.
Em 1956, o museu adquiria o estatuto de Fundação,
sob a responsabilidade de cinco diretores, cujo presidente,
bem como outro membro, deveriam ser Espiritanos. Destinava-se a promover o interesse do público pela pesquisa
cultural, científica e religiosa em assuntos africanos,
através de exposições, publicações e estudos científicos.
Em 1958 foi feita uma construção especial para o museu,
perto da casa da Comunidade, em Berg en Dai, o que veio
facilitar o acesso dos visitantes; posteriormente se iniciou
a construção de uma 'aldeia africana' dentro do parque de
cinco hectares. O museu viria a ser aumentado nos anos
de 1967 e 1972.
Entretanto o número de visitantes ia aumentando. De
29.000 em 1958, passaria a 51.000 em 1968, 100.000 em
1974, e 110.000 em 1987. Em 1973, foi obtida uma ajuda
financeira por parte da Província de Gelderland e do
Governo. Todavia o parque, com sua aldeia africana, com
construções de madeira, começava a deteriorar-se. A Es-

A aldeia de Ghana

O Príncipe Claus visita a aldeia dogon na inauguração
oficial (à direita: o P. Fried de Ki.nderen, presidente do
conselho de administração).

cola Horticultural de Nijmegen trabalhou bastante nos
anos 1976-77 em sua restauração. Em 1984, viria a receber
do Governo a quantia de um milhão de florins, para
restaurar a parte externa; o próprio museu conseguiu
ainda meio milhão através de suas receitas e donativos
particulares. Em Janeiro de 1987, o Ministério da Cultura,
reconhecendo o valor etnológico do museu, assumiu toda
a responsablidade financeira do mesmo.
Os trabalhos na parte externa recomeçaram em 1985.
A parte inicial da aldeia africana foi demolida, tendo sido
substituída por três diferentes tipos de habitação: na parte
superior do parque, uma aldeia com as cabanas redondas
dos Kusasi (Ghana); no lago, várias palafitas, típicas de
Benin; na encosta, uma aldeia dos Dogon (Mali). O
recinto dos Kusasi é uma reprodução fiel de uma aldeia
em Tempane, Ghana, no interior da qual se enco-,tram as
habitações de uma família completa, vendo-se ainda alguns
animais domésticos, tais como, vacas, cabras e galinhas. As
habitações lacustres são cópias das casas dos pescadores
de Toffinou em Ganvié, (sul de Benin). A aldeia Dogon,
Mali, inclui a sala do conselho, com um teto muito baixo,
partindo do princípio que as decisões se devem tomar na
tranquilidade e sentados. Se durante as decisões alguém
perde a calma e se levanta bruscamente, magoar-se-á
batendo com a cabeça no teto.
O novo museu ao ar livre foi oficialmente inaugurado
no _..dia 09 de Junho de 1987, por Sua Alteza Real o
Príncipe Claus da Holanda e com a presença de nume-

rosos convidados. Constituíram um verdadeiro show as
músicas e danças africanas dos Grupos Sourakata e
Diambo Kouyabe, bem como um grupo de Ballet do
Congo. A parte externa do museu permanece aberta
durante todo o ano; mas é mais movimentada nos meses
de Verão e Outono. Durante este período os animais são
colocados no seu habitat, a limpeza é perfeita, os
utensílios de cozinha se colocam na parte exterior. Dá a
impressão de uma aldeia ao vivo.
Nas salas do museu interno há uma exposição permanente, por temas, e realizam-se algumas exposições
temporárias. Uma sala inteira está dedicada aos Yorubas
da Nigéria. As exposições temporárias, com alguns meses
de duração, se realizam no andar superior. Também nelas

se focaliza um tema específico, por exemplo: "Penteados"
(em 1986), "Morada dos Antepassados" (1987) e "O Sexo
Forte", i.e. a mulher (1988).
O museu presta uma contribuição preciosa à compreensão da cultura africana. Oferece um guia às visitas
em grupo, fornece material escolar aos colégios, organiza
programas especiais para a juventude e publica estudos
científicos sérios sobre vários aspetos da vida africana. A
Congregação é proprietária do terreno, das construções e
de grande parte da coleção permanente, que empresta à
Fundação. O atual presidente do Conselho Administrativo
é o P. Fried de Kinderen; o P. Frans Wijnen é um dos
outros quatro membros da direção.

Notícias
P. Ezeonyia é nomeado Bispo de Aba

Mons. Anthony Nwedo

-

-

Mons. Vincent Ezeonyia

No dia 25 de Abril, a Santa Sé anunciava que Sua
Santidade o Papa aceitou a resignação, por motivo de
idade, do Bispo de Umuahia (Nigéria), D. Anthony ·
NWEDO, CS.Sp., e criava a nova Diocese de Aba,
desmembrada da Diocese de Umuahia, ambas sufragâneas
da Arquidiocese de Onitsha. Na mesma ocasião, a Santa
Sé anunciava a nomeação do P. Lucius Iwejuru UGORJI,
sacerdote diocesano e professor de Teologia Moral no
Seminário de Bigard Memorial, como Bispo de Umuahia,
e do P. Vincent EZEONYIA, C.S.Sp., como Bispo de
Aba.
A Diocese de Umuahia foi criada em 1958; no ano
seguinte, o Bispo Nwedo assume sua direção pastoral. Foi
o primeiro Bispo nigeriano colocado à frente de uma
diocese, embora houvesse já três Bispos Auxiliares no
país. Nascido em 1912, o Bispo Nwedo foi ordenado padre
diocesano em 1945. Dois anos mais tarde seguia para
Kimmage, Dublin, onde frequentou University College,
licenciando-se em História. Em 1950, entrou no Noviciado
da Congregação do Espírito Santo, em Kilshane, com
outro futuro Bispo, o P. Godfrey Okoye; ambos fizeram
a profissão religiosa na Congregação no ano seguinte.
Como Prelado de Umuahia, o Bispo Nwedo empenhou-se a fundo na Pastoral das vocações, tendo em 1961
fundado uma Congregação de Irmãs, as Filhas de Maria
Mãe da Misericórdia; esta Congregação conta
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presentemente 500 Religiosas que exercem sua atividade
em hospitais, maternidades, escolas e orfanatos. Fundou
também uma congregação masculina, os Filhos de Maria
Mãe da Misericórdia, hoje com meia centena de membros,
incluindo 09 padres. O ensino foi outra de suas
prioridades; em 1970, quando o Governo nacionalizou o
ensino, a Diocese dirigia 08 Escolas do Magistério e 26
Escolas Secundárias, além de inúmeras escolas primárias.
Em 1981, na parte norte da Diocese é criada a
Diocese de Okigwe; na parte sul, surge agora a nova
diocese de Aba. Umuahia tem uma população de um
milhão de habitantes com cerca de 120.000 católicos,
aproximadamente; Aba, por sua vez, com um milhão de
habitantes tem 200.000 católicos.
O Bispo Vincent Ezeoniya nasceu em 1941 na
Arquidiocese de Onitsha. Entrou no Seminário Menor
Espiritano de Ihiala em 1955, fez a profissão religiosa em
1962 e foi ordenado em. 1968. Iniciou sua atividade
pastoral no período difícil da guerra civil; em 1971, dirigiuse à Irlanda para estudar Línguas Clássicas; licenciou-se
em Maynooth, Irlanda, e na Universidade de Fordham,
USA. No seu regresso à Nigéria, foi nomeado Capelão
Nacional dos estudantes universitários católicos; no dia 01
de Março de 1980 era nomeado Provincial da Nigéria. Seu
mandato como Provincial foi curto, pois em Julho desse
mesmo ano, o Capítulo Geral o elegeu para Conselheiro
Geral, função que exerceu durante seis anos, em Roma.
Após esse período, lecionou teologia e filosofia nos
seminários espiritanos da Nigéria. No passado mês de
Fevereiro, seguiu com o P. Francis Akwuc para a Flórida,
USA, onde trabalhou numa paróquia de emigrantes
haitianos. Também lá permaneceria pouco tempo. Na
sucessão ao Bispo Nwedo desejamos-lhe, como ao Bispo
Ugorji, muitas felicidades.

P. Zimmermann - Consultor no Vaticano
No dia 19 de Abril, l'Osservatore Romano publicou a
nomeação do P. Raymond Zimmermann como Consultor
do Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-Religioso. O
Conselho, antes conhecido como Secretariado para os não-cristãos, é presidido pelo Cardeal Francis Arinze, que foi
Arcebispo de Onitsha, Nigéria. O P. Zimmermann, 47
anos, da Província da França, vem trabalhando na

Maurícia desde 1979, e na sua Paróquia de Pont-Praslin
exerce grande atividade no contato e diálogo com a
população Hindu. Passou um ano (1982-1983) em Benares,
India, estudando a língua Hindi e o Hinduismo.

Decisões do Conselho Geral
O Conselho Geral
- No dia 11 de Abril, confirmou a eleição do P. Fernando
COTÉ como Superior do Distrito de Kware-Benue, por
um período de três anos, com início a partir de 10 de
Abril de 1990.
- No dia 25 de Abril, confirmou a eleição do P. Patrick J.
LEONARD (Jr) como Superior do Distrito do Kenya por
um segundo período de três anos, com início a partir de
25 de Abril de 1990.
- No dia 04 de Maio, confirmou a eleição do P. Joseph
HERZSTEIN como Superior do Distrito de Kilimanjaro
por um terceiro período de três anos, com início a partir
de 04 de maio de 1990.
- No dia 11 de Maio, prolongou o mandato do P. Vitor
CABEZAS YANEZ como Provincial de Espanha até uma
próxima consulta aos membros da Província.
- No dia 23 de Maio, nomeou o P. Maurice FRÉCHARD,
Superior do seminário francês em Roma, Postulador das
Causas dos PP. Francisco Libermann, Jacques Lavai e
Daniel Brottier.
- No dia 23 de Maio fez as seguintes primeiras nomeações
da Província da Irlanda: Dermot KIRBY para o Grupo
Gamu Gofa, na Etiópia, Anthony MULLEN para Angola
e Mark WHELAN para a WAF.

Visitas
Visitas planejadas pelo Conselho Geral até final do
ano:

P. Haas: Bélgica (20-24 de Junho); Inglaterra (24 de
Junho a 01 de Julho); Polónia (03-13 de Julho); Kenya
(06-14 de Agosto); Espanha (15-19 de Novembro);
Gâmbia (28 de Novembro a 03 de Dezembro); Serra Leoa
(03-11 de Dezembro); Gbana e WAF (12 a 19 de
Dezembro).
P. Doyle: Serra Leoa (16 de Novembro a 20 de
Dezembro).
P. Okoye: Ghana e WAF (10 a 31 de Dezembro).
P. Gonçalves: Angola (15 de Junho a 17 de Julho);
Capítulo de ·Portugal (17 a 31 de Julho); Capítulo do
Brasil (03 a 15 de Setembro); Espanha (11 a 19 de
Novembro); Gâmbia (20 a 30 de Novembro).

P. Wiehe: Inglaterra (10 a 30 de Junho); Brazzaville

(Encontro Pan-Africano dos Formadores Espiritanos, 02
a 07 de Julho); Gabão (15 de Dezembro a 12 de Fevereiro
de 1991).

P. Nicolas: Polónia (16 de Junho a 13 de Julho);
Portugal (Retiro do Capítulo, 14 a 20 de Julho); Espanha
(11 a 19 de Novembro).
P. Marzinkowski: Bélgica (10 a 26 de Junho);
Camarões (25 de Novembro a 01 de Fevereiro de 1991).
P. De Boer: Bélgica (10 a 23 de Junho).

FAX na Casa Generalícia
Desde o dia 04 de Maio que a Casa Generalícia se
encontra equipada com o sistema de comunicação FAX,
com o número de acesso: (39.6) 345.0676, o que vem
facilitar as comunicações entre as Circunscrições e a Casa
Generalícia. Faz parte do sistema de computerização da
Casa Generalícia; mais uma vez queremos agradecer ao
P. David Cottingham (USA/E), que da Universidade de
Duquesne, Pittsburgh, aqui se deslocou para uma vistoria
ao material instalado na Primavera e Outono do ano
passado e para melhorar suas condições de uso. Querendo
comunicar com ele, deverá utilizar o número de acesso:
(412) 434.6170
As comunidades equipadas com o sistema FAX
deverão comunicar-nos seu código de acesso. Desde já
agradecemos.
(A propósito de comunicações, o Provincial da
Inglaterra pede-nos para informar que o prefixo telefónico
de Londres passa a ser 081 em substituição a 01. Para
telefonar à Casa Provincial deve usar-se o número: 081467.3555. Nas chamadas internacionais o prefixo será 4481.
Os mesmos prefixos se deverão usar para as casas de
Hendon e New Barnet).

Irmãs Nigerianas fundadas pelos Espiritanos
No dia 10 de Janeiro do ano em curso, as 13 primeiras
Irmãs da nova Congregação de Jesus Salvador fizeram sua
profissão religiosa na Igreja Paroquial de Elele, Diocese
de Port Harcourt. A Congregação foi fundada por um
espiritano da Nigéria, o P. Emmanuel Ede, muito
conhecido em todo o País; é o Presidente do Movimento
Carismático em Elele, que no início de cada mês reune
cerca de 50.000 fieis para as devoções do primeiro sábado.
Fala-se que numerosas curas vêm ocorrendo durante estas
romarias.
Cerca de 1500 fieis estiveram presentes na Profissão
das Irmãs, em missa concelebrada por 05 Bispos e 80
sacerdotes. Presidiu o Bispo Edmund Fitzgibbon, de PortHarcourt, acolitado pelos PP. Alexander Ekechukwu,
Provincial espiritano e Ede. Entre os presentes contavamse as Superioras Gerais de duas outras congregações de
Irmãs fundadas por espiritanos: as Irmãs do Imaculado
Coração e as Filhas do Divino Amor.
A Congregação do Imaculado Coração, fundada em
Ihiala, em 1937, pelo Arcebispo Charles Heerey, dé
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Onitsha, é a maior entre as Congregações femininas da
Nigéria. Conta. cerca de 700 Irmãs, engajadas em
atividades sanitárias, educacionais e pastorais. Em 1%1,
o Bispo Anthony Nwedo, de Umuahia, fundou a
Congregação das Filhas de Maria Mãe de Misericórdia,
que hoje conta com 500 Irmãs, Em 1%9, o Bispo Godfrey
Okoye fundou a Congregação das Filhas do Divino Amor,
hoje com 300 Irmãs. As três Congregações têm missões
ad extra em vários países africanos; algumas Irmãs
trabalham na Europa (Itália, Austria e Alemanha). Em
1969, o Bispo Donald Murray fundou, em Makurdi, a
Congregação das Irmãs da Natividade. Mais
recentemente, em 1982, o P. Denis Ononuju fundou, em
Owerri, a Congregação das Irmãs da Sagrada Família.
São bastantes as Irmãs nigerianas nas duas
Congregações ligadas ao Bispo Joseph Shanahan: As
Irmãs do Santíssimo Rosário, Congregação por ele
fundada na Irlanda em 1924, e a Congregação das
Médicas Missionárias de Maria, fundada em 1937 pela
Madre Mary Martin e com seu incentivo. As Irmãs
nigerianas do Santíssimo Rosário trabalham como
missionárias em cinco outros países; uma é Conselheira
Geral na Irlanda. A Congregação das Irmãs Espiritanas
têm também algumas Irmãs Nigerianas.

Alemanha: Albergue para viciados na droga
Desde o dia 02 de Fevereiro de 1990 que a Província
da Alemanha dirige um albergue para os viciados na
droga, na Casa provincial em Vitoriastrasse, Colónia.
Recebeu o nome de "Notei", da palavra alemã "Not", que
significa "necessidade". Em Fevereiro, 82 viciados foram
acolhidos no Notei, onde pernoitaram; em Março, o
número subiu a 191. A tendência é para aumentar. São
sobretudo jovens desorientados que vivem na rua, sem
lugar para morar; sentem-se felizes quando conseguem
encontrar abrigo durante algumas noites, onde possam
tomar o seu banho, lavar sua roupa, ler o jornal e tomar
uma refeição. Alguns deles iniciaram tratamento de
desintoxicação, mas o interromperam; outros são egressos
da cadeia. Muitos sentem-se felizes em conversar com os
espiritanos e voluntários leigos que prestam sua ajuda no
albergue. O Irmão Willi Pfeil e uma leiga associada, sr.ta
Barbei Ackerschott, ali trabalham a tempo inteiro,
enquanto outros voluntários leigos dão sua colaboração,
sempre que possível. A Casa Provincial encontra-se no
centro de Colónia, perto da Catedral e da central
ferroviária; grande parte do rés do chão está a serviço do
Notei: três quartos com três camas cada, duas salas de
banho, uma sala de estar, uma pequena cozinha, um
oratório e dois escritórios.

Os nossos Jubilados
70 anos de profissão:
27 Out. : Mons. François CLÉREf DE I.ANGAVANT (França).

65 anos de profissão:
08 Set.
14 Set.

PP. George BOWE (Maurícia), Gerardus KEMPS
(Holanda) e Alexis RJAUD (França).
P. John A. Sl'RMISKA (USA/W).

60 anos de profissão:
03 Set.

: Mons. Michael MOLONEY (Irlanda), PP. Michael
CLIFFORD,MichaelGILMORE,BernardKELLY,Patrick
NOI.AN, Timothy O'DRISCOLL, Christopher O'NEILL
(Irlanda), William DOOLIN (San Francisco), Patrick
FULLEN (Kenya), e F. Philip LYNCH (Irlanda).
08 Set. : Mons. André LOUCHEUR (França), PP. Albert CLAER,
Henri GEISS, Jean-Marie GUILlAMET, Gérard LECAT,
Joseph MAHÉ, Jean-Baptiste SCHMITT, François
VALLERY-RADOT (França), Pierre ALLAIN (Martínica), Félix DECHAMBRE, Frans PROOST, Joseph
WINAND (Bélgica), Ronald GANDY, Wilfrid GANDY
(Inglaterra), e Alexandre N'DIAYE (Senegal).
09 Set. : Irs. Guérin lAURENT, Barnabé MORVAN, Tarcisius
MOYSAN, Bernard TROUILLET (França) e Rolland
JANIZEN (Martínica).
18 Set. : PP. Johannes DE BOER, Josephus POELL e Antonius
VERSTEGEN (Holanda).
24 Set. : P. James BRETT (Irlanda).
09 Out. : P. Heinrich RATH (Alemanha).
29 Out. : PP. Adam D~NU (França) e Francis MAO (Martínica).
30 Out. : P. Louis GUEGUEN (França).

60 anos de sacerdócio:
05 Out. : P. Émile DÉHON (França).
12 Out. : P. Joseph GUILBAUD (França).

50 anos de profissão:
02 Out. : Ir. Stanislaus van ROOD (Holanda).

50 anos de sacerdócio:
20 Out.
P. Félix BELEC (Martínica).
11 Nov. : PP. John P. GALlAGHER, Stanislaus J. GRONDZIOWSKI e Henry G. McANULTY (USA/E).

35 anos de episcopado:
20 Nov. : Mons. Gérard de MILLEVILLE (França).

Os nossos Defuntos
22 Março:
31 Março:
01 Abril :
02 Abril :
11 Abril :
26 Abril :
26 Abril :
30 Abril :
05 Maio :
09 Maio :
09 Maio :
14 Maio :
22 Maio :

P. Richard JOYCE (Trans-Canadá), 77 anos.
Ir. Bernard LAMBAL (Senegal), 63 anos.
P. François ClAESEN (Bélgica), 86 anos.
P. Charles JAFFRÉ (França), 79 anos.
Ir. José DOMINGUES (Portugal), 70 anos.
P. Çolm MURRAY (Irlanda), 57 anos.
P. Emile MORGEN (França), 77 anos.
P. Seán BARRY (Irlanda), 82 anos.
P. Joseph D'HONT (Zaire), 49 anos.
P. Pierre GEORGE (França), 80 anos.
P. Jean LETERRIER (França), 77 anos.
P. Charles FLYNN (Irlanda), 80 anos.
P. Jean-Baptiste COUDRAY, antigo Prefeito Apostólico
de Kankan, Guiné (Yaoundé), 76 anos.
24 Maio : P. Joseph NASS (França), 87 anos.
27 Maio : P. Thomas H. CONNER (USA/E), 73 anos.
28 Maio : P. Roger GARNEAU (Guadalupe), 76 anos.

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