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Centenário da Diocese de Moshi
Dedicamos o último número de lnformac;6es Espiritanas à celebração do centenário da Igreja Católica
no Quénia e nele fizemos referência às respetivas cerimónias de encerramento realizadas em Mombaça
de 05 a 12 de Agosto. Nos dias 04 e 05 do mês seguinte, Sua Santidade o Papa João Paulo li presidiu à

cerimónia das celebrações do centenário da Diocese de Moshi, Tanzânia, na sua Visita Apostólica ao País.
Não se tratava de celebrar o centenário do Pafs mas o centenário de uma Diocese. E quantos missionários
espiritanos se dedicaram à evangelização desta diocese de Moshil
Na verdade o ano de 1990 assinalou o 130" aniversário da
implantação da Igreja no território que hoje constitui a
Tanzânia: Em 1860, o Bispo Amand Maupoint, da Reunião,
fundou uma missão na ilha de Zanzibar. Dois anos mais
tarde, ela foi confiada aos espiritanos (era Prefeito Apostólico
o Bispo da Reunião): daqui partiu o P. Antoine Horner, em
1868, para fundar a missão de Bagammoyo em território
tanzaniano.
A partir de Bagamyo, os missionários foram penetrando
no interior do continente africano: Mhonda (1877), Mandara,
Morogoro, Tununguo e llonga Em 1883, a Prefeitura
Apostólica de Zanzibar passa a ser um Vicariato com o
Bispo Raoul de Courmont, CSSp. No dia 1O de Julho de
1890 o Bispo De Courmont, o P. Alexandre Le Roy (mais
tarde Vigário Apostólico do Gabão e depois Superior Geral
da Congregação) e o Ir. Augusta Gommenginger, irmão do
P. Charles Gommenginger, que morreu em Tana River
quando tentava fundar a primeira missão no Quénia,
iniciaram uma viagem em carro boer, saindo da missão
recentemente fundada em Mombaça, rumo ao Kilimanjaro;
celebraram a primeira missa no dia 15 de Agosto, no sopé
da montanha, perto de Kilema, onde hoje se situa a Diocese
de Moshi. Mais tarde, celebraram a Eucaristia de novo na
montanha, onde começa a neve, mas sem terem atingido o
topo da montanha. Depois de cumprimentar Mandara, o
chefe soberano da tribo Chagga, o P. Gommengignger ficou
algum tempo em Moshi; os outros dois companheiros
regressaram ao litoral, tendo chegado a Bagamoyo no dia 1o
de Outubro. Em Fevereiro de 1891 enviaram o P. Rohmer e
o Ir. Blanchard para ajudar o P. Gommenginger na fundação
da missão de Kilema. Paulatinamente outras missões foram
surgindo: Kibosho (1893), Rombo (1898), Uru (1911) e Moshi
(1913).
Em 1910, é criado o Vicariato de Kilimanjaro que se
estendia desde Tanga, no litoral, até Arusha e Mbulu, a oeste
de Moshi: um imenso território que hoje abrange as dioceses
de Tanga, Sarne, Moshi, Arusha, Mbulu e parte de Dodoma.
Em 1953, foi criada a Diocese de Moshi, sendo Joseph
Byrne, CSSp, o seu primeiro Bispo; em 1963 dela foram
desmembradas as dioceses de Arusha e Sarne. Diremos a
título de curiosidade, que a primeira missão em Arusha foi
fundada pelo P. Francis Griffin, que mais tarde seria Superior
Geral da Congregação.
Moshi, como território, (5.000 km2) é a mais pequena das
29 dioceses tanzanianas; os católicos são 568.000, cerca de
70% dos 840.000 habitantes. A tribo Chagga, como os lbos
na Nigéria, aceitou o evangelho de alma e coração, não

Sua Santidade o Papa nas celebrações do centenário.
sendo pois de admirar que as vocações sacerdotais e
religiosas sejam numerosas. Em 1925, o Bispo Gogarty abriu
o seminário menor da diocese; o primeiro sacerdote da tribo
Chagga viria a ser ordenado em 1939. A diocese de Moshi
tem hoje 177 sacerdotes diocesanos (52 dos quais trabalham
em outras dioceses) e 105 religiosos. Nos primeiros
cinquenta anos trabalharam com os espiritanos as Irmãs do
Preciosíssimo Sangue. Em 1931, o Bispo Gogarty fundou a
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Kilimanjaro
que presentemente tem 640 professas, muitas delas
trabalhando noutras Dioceses: (Quénia, Zâmbia, e em 08
dioceses da Tanzânia). Sendo numerosas as vocações na
tribo Chagga, não admira que 57 dos 82 membros professos
da Província espiritana (E.A.P.) sejam oriundos da Diocese
de Moshi. Dos cinco primeiros espiritanos da tribo Chagga
nasceu o impulso para a criação da Fundação da Africa de
Leste, na década de 70. Um destes cinco sacerdotes,
Joseph Kilesara, foi o sucessor do Bispo Byrne na sede de
Moshi, em 1960, tendo-lhe sucedido, em 1968, um Bispo do
clero diocesano, Joseph Sipendi. O atual Bispo, Amadeus
Msarikie, sucedeu ao Bispo Sipende em 1986.
Presentemente apenas um espiritano (Francis Greff, USA/E)
trabalha na diocese de Moshi que se vai tornando
autosuficiente.
Sua Santidade o Papa João Paulo li enalteceu o trabalho
dos espiritanos na Eucaristia de encerramento do centenário
celebrada no estádio de Moshi perante 400.000 fieis. Depois
de se referir à chegada dos três missionários ao Kilimanjaro
em 1890, o Papa afirmou: "como os primeiros apóstolos,
estes missionários foram movidos pelo Espírito Santo, a

quem sua Congregação é consagrada. Sua história e a de
tantos outros apóstolos, continuadores de sua atividade
missionária, é uma lição de paciência, de perseverança e de

humildade diante das inúmeras dificuldades, perigos e
provações. Mas é ao mesmo tempo uma história repleta de
esperanças e alegrias•.

Dois outros aniversários
Durante o ano de 1990 celebrar-se-ão dois outros
aniversários importantes: o primeiro centenário implantação
da Igreja nos Camarões e o 5° centenário de vida da Igreja
em Angola. Em ambos os países a Congregação assumiu
profundo compromisso de evangelização se bem que em
nenhum deles tenha estado na origem da implantação.

Camarões
Os primeiros missonários (Palotlnos alemães) chegaram
a Douala no dia 25 de Outubro de 1890. Os Bispos dos
Camarões determinaram que as cerimónias de abertura do
ano do centenário fossem no dia 08 de Dezembro de 1990,
em Marienberg, Douala, (a primeira missão católica do País)
e que as cerimónias de encerramento se realizassem no dia
08 de Dezembro de 1991, em Yaoundé. Os espiritanos
começaram a evangelização nos Camarões durante a
primeira Grande Guerra após a expulsão dos missionários
alemães. Informações Espiritanas dará o devido relevo ao
centenário da Igreja nos Camarões na próxima edição.

Angola
Angola teve uma presença missionária bem mais antiga
que muitos dos outros países africanos. O 5° centenário da
evangelização do País foi aberto oficialmente no dia 18 de
Novembro, em Luanda. Celebrações condignas se realizarão
em todas as dioceses desde 06 de Janeiro de 1991 a 07 de
Junho de 1992. Permita Deus que ocorram num ambiente de
paz. Após a evangelização dos primeiros missionários, foi
criada a Diocese de Angola e Congo em 1596, com sede em
S. Salvador (atual Nbanza-Congo); mais tarde foi transferida
para Luanda. Depois de 1640 a região foi evangelizada
sobretudo pelos missionários capuchinhos que aqui
trabalharam até 1835. Em 1865, a Santa Sé pediu aos
espiritanos que assumissem a evangelização desta região
africana; a partir de então foi grande o esforço da
Congregação, sobretudo por parte da Província Portuguesa,
na evangelização do povo de Deus em Angola Deste
aniversário falaremos mais amplamente na próxima edição
de Informações Espiritanas.

Encontros, que serão ou já foram realizados
Encontros previstos para 1991
Para 1991 foram programados 04 encontros a nível de
Congregação e por isso mesmo de interesse geral para
todos:
1. Encontro dos Associados Leigos, 17-21 de Junho,
no Provincialato, USA/E, em Bethel Park, Pensylvania. Várias
Circunscrições, como por exemplo USA/E, Canadá,
TransCanadá, Kilimanjaro, Alemanha, Espanha e França
estão trabalhando com o movimento de Associados Leigos
e consequentemente seus representantes estarão presentes
no encontro para partilhar ideias e adquirir mútuo
conhecimento. Dirigirão o encontro: John e Anne-Marie
Hansen (USA/E), Dermot e Dreire McLoughin (TransCanadá),
Raymond e Denise Labelle (Canadá). O P. Michael Doyle
representará o Conselho Geral.

França. Os PP. François Nicolas e James Okoye
representarão o Conselho Geral. São pelo menos 23 as
áreas nas quais trabalham os nossos confrades e que
poderemos apelidar de "primeira evangelização". Esperamos
que cada uma se faça representar no encontro. Nos
encontros supramencionados se estudarão alguns dos temas
que farão parte da agenda do Capítulo Geral de 1992. Ao
longo do ano, daremos mais pormenores sobre alguns
desses temas.

Províncias e Fundações africanas

2. Encontro dos Educadores Esplrltanos, 24-28 de
Junho, em Duquesne University, Pittsburg. A Congregação
deu sempre muita importância ao capítulo da educação. Os
responsáveis engajados na educação a nível liceal, colegial
ou universitário poderão participar deste encontro para
avaliar a situação presente e traçar pistas para o futuro.
Dirigirão o encontro os PP. Thomas Farrely e Seán O'Connel
com a supervisão do Dr. Derek Whordley, decano do
Departamento de Educação da Universidade de Duquesne.
3. Encontro de Formadores esplritanos, 08-18 de Julho,
no escolasticado de Teologia da Nigéria, SIST, Attakwu,
Enugu. O Conselho Geral será representado pelos PP.
François Nicolas e James Okoye. Este último participou do
encontro de Formadores da Europa, em Dublin, de 13 a 18
de Novembro; de 11 a 20 de Março realizar-se-á em Roma
um encontro preparatório do encontro da Nigéria; nele
participarão os PP. Eugene Uzukwu (Nigéria), Sérgio
Castriani (Brasil), John McFadden (Europa) e Michel Last
(América do Norte).
4. Encontro de esplrltanos que missionam em áreas de
primeira evangelização, 18-23 de Novembro, em Chevilly,
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De pé: da esquerda para a direita: PP. Ferdinand Azegue
(CAF), Bernard de Lépinay (CAF), Jerónimo Cahinga
(Angola), Frans Augustijns (Zaire), Vincent Griffin (WAF),
Godfrey Odigbo (Nigéria) e Nicolau Rufino (Angola).
Na primeira fila: PP. Eugene Uzukwu (Nigéria), Albert
Perrier (IOF), Benoit Dieme (CAF), Patrick Blíer (Zaire) e
Bernard Reniers {IOF).

O primeiro encontro das Províncias e Fundações africanas
realizou-se em Saverne, no mês de Julho de 1986, pouco
antes do Capítulo Geral daquele ano; houve um segundo em
Nairobi, em Junho de 1988; o terceiro teve lugar em

Brazzaville de 02 a 07 de Julho de 1990, com representantes
das Províncias da Nigéria e de Angola e das Fundações da
Africa Central, Africa Ocidental, Zaire e Oceano Indico. Os
dois representantes da Província da Africa de Leste (PP.
Damas Mfoi e Paul Chuwa), quando se dirigiam ao encontro,
tiveram dificuldades de ligação aérea em Addis Abeba e por
isso ficaram impedidos de participar do encontro, o mesmo
acontecendo ao P. Denis Wiehe, representante do Conselho
Geral. As reuniões foram dirigidas pelo Provincial de Angola,
P. Jerónimo Cahinga, e nelas se discutiram sobretudo os
problemas de lnculturação, Formação, Justiça e Paz;
aproveitaram também para trocar algumas ideias sobre o
Capítulo Geral de 1992. O próximo encontro será em 1993 na
Fundação da Africa Ocidental.

Mês Espiritano para os confrades da Europa
Com o patrocínio dos Provinciais da Europa teve lugar em
Chevilly, França, de 02 a 30 de Setembro, um mês espiritano
com de 21 participantes, incluindo duas Irmãs espiritanas.
Foi orientado pelos três membros do Centro de Animação e

Pesquisa da Casa Generalícia: PP. David Regan (Missão),
Maurice Gobeil (Origens espiritanas) William Headly (Justiça
e Paz), e com a colaboração do P. Claude Tassin (Bíblia).
Cada participante teve oportunidade de dar o testemunho de
sua experiência à luz da Escritura, Teologia da Missão,
Origens Espiritanas e Justiça e Paz. Válido pelos temas
abordados, este encontro serviu também como experiêndia
de metodologia para o Capítulo Geral de 1992, no Brasil, no
qual algumas experiências significativas serão estudadas
com mais profundidade.

Mês de reflexão para os Professos de Votos
Perpétuos da Europa
Em Saverne, França, durante o mês de Agosto, 18
confrades se prepararam para a Profissão de Votos
perpétuos: 09 da Polónia, 04 da Irlanda, 02 da Inglaterra, 02
da Alemanha e 01 da Fundação do Oceano Indico. Foi
orientado pelos PP. Jean-Claude Pariat e Zbigniew Szadura,
ajudados pelos PP. William Headly, da Casa Generalícia e
Bernard Duchêne, do Seminário Francês em Roma.

Notícias
Decisões do Conselho Geral
O Conselho Geral

P. Nicolas: Congo (01 de Jan.-28 de Fev.); Maurícia (23
de Mar.-09 de Abr.); Reunião (10-19 de Abr.); Nigéria,
Encontro de Formadores (05-24 de Jul.).

- no dia 05 de Outubro, nomeou o P. Joseph CARRARD
Arquivista Geral da Congregação (Chevilly) por um novo
período de três anos, com início a partir de 21 de Outubro.

P. Marzlnkowskl: Camarões (27 de Nov.-04 de Fev.);
Holanda (16 de Mar.-09 de Abr.); Bélgica-Capítulo (10-13 de
Abr.); Yugoslávia (16-28 de Jun.); Férias (Jul.).

- no dia 29 de Outubro, prolongou o mandato do P.Vincent
O'TOOLE como Provincial da Inglaterra até 31 Agosto de
1991.

P. De Boer: Holanda (16 de Mar.-10 de Abr.); Portugal
(13-29 de Abr.).

- no dia 02 de Novembro, nomeou o P. Patrick HOLLANDE,
atualmente Superior do Distrito do Senegal, Diretor dos
Serviços de Informação da Congregação, por um período
de três anos, com início a partir de 01 de Outubro de 1991.

Primeiras nomeações

- no dia 21 de Novembro, confirmou a eleição do P.
Henricus van LOON como Superior do Distrito dos
Camarões-Este, por um terceiro período de três anos, com
início a partir de 05 de Dezembro de 1991.

Visitas
As Visitas planejadas pelo Conselho Geral de Janeiro a
Julho de 1991 são as seguintes:

P. Haas: Camarões (18-31 de Jan.); Gabão (01-12 de
Fev.); Congo (13-28 de Fev.); Holanda (04-10 de Abr.);
·
Portugal (21-30 de Abr.).
P. Doyle: TransCanadá (11 de Jan.-17 de Fev.); Férias
(07-22 de Abr.); USNE Capítulo (08-15 de Jun.); Encontro
dos Associados Leigos, Pittsburgh (17-22 de Jun.); Encontro
dos Educadores Espiritanos, Pittsburgh (24-28 de Jun.);
TransCanadá, Capítulo (30 de Jun.-06 de Jul.).
P. Okoye: Malawi (29 de Dez.- 06 de Jan.); Encontro de
Superiores e Formadores Africanos, Nigéria (13-20 de Fev.);
Encontro de Formadores espiritanos, Nigéria (08-18 de Jul.).
P. Gonçalves: TransCanadá (11-31 de Jan.); Puerto Rico
(01-15 de Fev.); Portugal (30 de Mar.-29 de Abr.).
P. Wiehe: Gabão (15 de Dez.-12 de Fev.); Kilimanjaro (16
de Mar.-15 de Abr.).

O Conselho Geral fez as seguintes primeiras nomeações:

Da Polónia
Jaroslaw JEZDZIKOWSKI
Andrzej WIELICZKA
Da França:
Michel HUCK
De Portugal:
José Ferreira da CUNHA
Da Alemanha:
Michael WEGNER
De FAC:
1. NZEMBA-MAWANDA DI LEO
Leopold KOUDOUNGALALA
Jean B. MOUYOUMBA
Nicolas NOAH
DeEAP:
Themilius M LOKA
Peter MAMBO
Clemence MUSHI
Da Nigéria:
Cajetan IHEWULEZI
Anthony ADIBE
Lawrence NWANERI
Titus BAKA
Paul NJOKU
Josaphat MADUABUCHI
Flavian OHANYERENWA
Jerome ONWUGHALU
Cletus MBARIKATTA
Augustine ODILO
John OGU-EREGE
Kieran ALARIBE

para Yugoslávia
para Africa do Sul
para Teté
para Teté
para Alto Juruá
para Argélia
para Gabão
para Gabão
para Angola
para EAP
para Zaire
para Kenya (Dist.)
para Nigéria
para Nigéria
para Nigéria
para Nigéria
para Zâmbia
para Zimbabwe
para Zimbabwe
para Etiópia
para Angola
para Angola
para Congo
para Congo
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Hyacinth EDOKWE
Da Inglaterra:
Raymond FRENCH
Gerard DILWORTH
Peter LAFFERTY

para USA/E
para Inglaterra
para Kilimanjaro
para Africa do Sul

Novos Superiores Maiores na Casa Generalícia

Os Superiores Maiores recentemente nomeados reuniramse com o Conselho Geral, de 24 a 28 de Setembro, para
refletirem sobre assuntos de interesse mútuo. Dedicaram um
dos dias a um passeio a Subiaco e Frascati. Na foto,
podemos ver o grupo com apenas quatro membros: da
esquerda para a direita: PP. Jean Pedrono (Guiana
Francesa), Augustíne Shao (EA.P.), Seán Byron
(TransCanadá) e Antoine Mercier (México).

Libéria
Qualquer espiritano terá sofrido por causa dos tristes
acontecimentos na Libéria, durante o ano passado, onde
dois grupos rebeldes travaram combates fratricidas
chegando a matar o presidente Samuel Doe (assassinado
em Setembro) e seus correligionários. A intervenção de uma
força multi-nacional africana foi incapaz de pôr fim à
insurreição dos rebeldes; o massacre de civis inocentes
continua. (O cessar fogo assinado em Bamako, Chade, no
dia 28 de novembro, é um sinal de grandes esperanças para
o futuro.)
A Libéria nunca foi um campo específico da atividade
missionária da Congregação; houve uma primeira tentativa
dos espiritanos, de 1842 a 1844, em Cape Palmas, na
Libéria; uma segunda em Monróvia, de 1884 a 1888, mas
ambas sem grande sucesso de continuidade. (cf.
Informações Espirítanas, nº 51) . Todavia durante os últimos
vinte anos ali têm trabalhado regularmente três ou quatro
espiritanos irlandeses do Distrito da Serra Leoa, quer no
Seminário maior regional de Gbarnga (PP. James Peters,
Maurice Curtin, James Dunne, Michael Cahill, Raymond
Barry, Jack McHugh, Thomas Hhelan), quer em atividades
paroquiais (PP. Peter Kearins, Edmund Purcell, Terence
Smith e Joseph Glynn).
No início do ano, os combates dos guerrilheiros se
desenrolavam bem perto do seminário regional; por isso, no
dia 15 de Abril, domingo de Páscoa, os seminaristas da
Serra Leoa e da Gâmbia viram-se obrigados a seguir de
onibus para Kenema, Serra Leoa. Permaneceram no
seminário apenas o P. McHugh, um sacerdote italiano e
alguns estudantes da Libéria. Depois de viverem algum
tempo sob fogo cruzado, correndo perigo por causa das
em buscadas dos guerrilheiros, também eles no final de Maio
se viram forçados a seguir para a Serra Leoa. O Seminário

reabriu em Makeni, Serra Leoa, no mês de Setembro, com
os PP. McHugh e Whelan.

Pedalando pro-refugiados
Depois de trabalhar
durante 21 anos no Quénia,
o P. Desmond Arigho, da
Província da Irlanda, 48 anos
de idade, irá em breve
assistir os refugiados
angolanos do campo de
Maheba, na Zâmbia, onde
tem trabalhado o P. Martin
van
Koolwijk,
espirilano
holandês de 80 anos,
durante os últimos cinco
anos (cf Informações
Espíritanas, nº 70). Antes de
partir para a nova missão, o
P. Arigho decidiu pedalar
desde a Irlanda até Roma
com a intenção de angariar
fundos em favor dos refugiados e dar um alerta sobre a difícil
situação dos refugiados nas várias partes do mundo. Iniciou
a aventura no dia 1O de Setembro em Carrick-on-Suir,
Tipperary, terra natal de Séan Kelly (um ciclista
experimentado). Passou por Dublin, atravessou a Inglaterra,
cruzou a França e entrou na Itália em direção a Roma, onde
veio a encontrar-se com o Papa na Audiência Geral das
quartas feiras. Percorreu os 2.690 quilómetros em 36 dias,
nove dos quais para descanso e tentativa de angariar
fundos. Sua viagem teve alguma publicidade, sobretudo na
Irlanda. A fotografia mostra o P. Arigho quando chegava à
Casa Generalícia no dia 25 de Outubro.

Mudança de endereço
Anotem, por favor, o novo endereço do Superior de WAF
(P. John Hogan): Catholic Church, New Tato, P.O.Box 4118,
Kumasi, Ghana. O endereço do Noviciado de WAF e Casa
de Filosofia passa a ser o seguinte: P.O.Box 11, Ejisu,
Ashanti, Ghana. O endereço do Superior da FAC (P.
Ferdinand Azegue) não é mais o Seminário Brottier; passa a
ser: B.P. 13130, Libreville, Gabon.

Os nossos Jupilados
60 Anos de Profissão:

19 de Mar.: Ir. Tharcisius (Piet) WERKER (Holanda).
50 Anos de Sacerdócio:

06 de Fev.: P. Hans BISCHOFF (Alto Juruá).
16 de Fev.: P. Franz KLOKE (Alemanha).
29 de Mar.: P. Avantino de SOUSA (Portugal).

Os nossos Defuntos:
29
20
22
16
22
23

de
de
de
de
de
de

Set.:
Out.:
Out.:
Nov.:
Nov.:
Nov.:

P.
P.
P.
Ir.
P.
P.

Michel KANDEL (França), 79.
Ernest IZART (França), 86.
Robert SMETS (Bélgica), 74.
Nereus MEIJER (Holanda), 84.
Laurent HEBRARD (Franca), 85.
Arthur d'AGRAIN (França), 80.

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