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Encontro Internacional de Associados e Leigos Espiritanos
Na semana de 21 a 27 de Junho de 1991, realizou-se na Casa Provincial dos USA/E, em Bethel Park,
perto de Pittsburg, o primeiro encontro de Associados e Leigos Espiritanos na história e a nível geral da
Congregação. Durante os últimos 20 anos, incentivadas pelos vários Capítulos e Conselhos Gerais, algumas
Províncias tentaram descobrir novas formas de pertença à Congregação. Era chegado o tempo de uma
reunião com os Leigos e Associados Epiritanos, para uma troca de experências afim de descobrir mais
claramente o caminho a seguir no futuro.
Patrocinado pelo P. Norman Bevan, Provincial dos USNE,
o encontro foi preparado pelos seguintes leigos: John e
Anne-Marie Hansen (USNE), Raymond e Denise LaBelle
(Canadá), Anne McGregor-O'Neill, Dermot e Deirdre McLoughlin (TransCanadá). Estiveram representadas 17 Circunscrições da Congregação, com 47 delegados (30 Leigos
e Associados Espiritanos e 17 Padres), além de 12 membros
da equipa de serviço, 04 observadores e 19 crianças. A presença destas valorizou o encontro, dando-lhe um tom
verdadeiramente familiar. Um dos participantes fez o seguinte
comentário: "nas reuniões de grupo, era interessante que se
fosse por vezes interrompido pelas crianças, que vinham
fofocar com os pais sobre as peripécias feitas pelas suas
colegas".
A parte mais substancial do encontro foi o testemunho
dado por cada uma das 17 Circunscrições. Tivemos todavia
três exposições especializadas: na primeira manhã, segunda
feira, o P. Henry Koren apresentou a história do movimento
dos Associados Espiritanos e o P. Michael Doyle, Assistente
Geral, falou sobre a vida dos Espiritanos nos nossos dias; na
quinta feira, o Snr. Joseph Holland, orador convidado,
dissertou sobre o futuro do compromisso dos Leigos nas
Ordens Religiosas.
O P. Koren, bem conhecido como historiador da Congregação, mostrou que a ideia dos Associados não é nova.
Tanto na Congregação fundada por Poullart des Placas
como após a renovação do P. Libermann, já havia Associados trabalhando com os Espiritanos. As Constituições de
1878, na época do P. Schwindenhammer, falavam de
"agregação" e "filiação" e várias comunidades receberam um
ou mais "agregados" não-casados. O Capítulo Geral de 1895
aprovou o pedido de Mons. Le Roy, Bispo do Gabão e mais
tarde Superior Geral, de aceitar catequistas casados como
leigos associados. Embora necessitassem do consentimento
de suas esposas, nada se estabelecia acerca da possibilidade de elas também se tornarem membros associados. Foi
só depois do Vaticano li que os Capítulos estudaram a
possibilidade de "novas formas de pertença• à Congregação,
aceitando o casal ou mulheres não casadas como Associados.
O P. Doyle apresentou uma visão de conjunto da Congregação nos nossos dias, em especial no qUe se refere aos
Associados Leigos. E estava bem credenciado para o fazer:
além de ser Conselheiro Geral, quando foi Provincial do
TransCanadá convidou o Dr. Dermot e Deirdre McLoughlin,
no domingo de Pentecostes de 1974, a iniciar uma comuni-

Padres e Leigos Espiritanos num convívio à noitinha.

dada de Leigos Espiritanos. O Snr. Holland focalizou os
movimentos proféticos na história da Igreja e mostrou que,
no futuro, deve ser cada vez maior o compromisso dos
leigos na vida da Igreja e na Evangelização. Para tal, as
Congregações Religiosas devem estabelecer laços cada vez
mais estreitos com os leigos, insistiu ele.

A apresentação feita pelas diferentes circunscrições
salientou dois tipos de Associado na Congregação: aqueles
que assumem . um pequeno período (02 • 03 anos) de
compromisso missionário com a Congregação; e aqueles
que se comprometem por um período maior com o nosso
apostolado e modo de vida, seja partilhando do ideal
espiritano e da espiritualidade da nossa vida comunitária,
seja através de contatos regulares ou da oração em comum
com os Espiritanos. Para os que se encontram no primeiro
caso, os encontristas sugeriram que fosse usado o termo
"Espiritanos Associados". Para os outros, propuseram que se
usasse o termo "Leigos Espiritanos". A partir de 1970,
encontramos estas duas formas de associação na Província
do TransCanadá. Após 1971, três centenas e meia de
voluntários leigos, casados ou solteiros, orientados e
preparados pelos Espiritanos, partiram em missão para os
países do Terceiro Mundo e se dedicàram ao programa VICS
(Volunteer lnternational Christian Service) idealizado pelo P.
Desmond McGoldrick e presentemente dirigido pelo P.
Dermot Doran. São preparados e apoiados pelos Espiritanos.
Mas, após o regresso, não têm qualquer compromisso com
a Congregação, apenas mantendo com a Provínc:ia algum
contato e recebendo trimestralmente um folhetim de informação. Por outro lado, partir de 1974, a Província elaborou
também um programa para os Leigos Espiritanos, que são
10 presentemente (04 casais e 02 senhoras solteiras), os
quais mantêm laços estreitos com a Congregação.
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Desde 1970, a Província do Canadá de expressão
francesa possui um programa parecido; conta presentemente
com dois casais e duas senhoras solteiras. Em 1990, a
Província aprovou um manual de orientação para os Leigos
Espiritanos que poderá servir de modelo para outras circunscrições interessadas em iniciar projeto semelhante. A
Província dos USNE e o Distrito do Kilimanjaro também são
pioneiros no ramo. Atualmente há 22 associados (com 14
crianças) que regressaram aos USNE depois de trabalhar no
Kilimanjaro. Dois de entre eles, o casal John e Anne-Marie
Hansen dirigem o projeto dos Leigos Associados a partir da
antiga casa Provincial de Dorseyville, Pittsburg. Em 1982, a
Província da Alemanha iniciou programa semelhante com os
"Missionar auf Zeit" (missionários temporários): dos 50 MaZ
regressados da Missão, quase metade mostrou interesse em
continuar mantendo laços estreitos com a Congregação. Nos
últimos 20 anos, também a Província da Espanha preparou
e enviou uns 25 Leigos Associados para trabalhar com os
Espiritanos na Africa e na América Latina.
Mencionámos as Províncias que se têm dedicado desde
longa data a esta experiência de "novas formas de pertença"
à Congregação; outras Províncias, por exemplo, USA/W,
Holanda e Inglaterra têm experiências mais recentes. Não
esqueçamos, todavia, que a maior parte das Províncias, de

modo especial a França, Portugal e Irlanda têm desenvolvido
um trabalho muito significativo junto dos inúmeros amigos e
benfeitores que ajudam imenso a Congregação e suas
respetivas missões; queremos mencionar ainda a Arquiconfraria do Espírito Santo, com sede na R. Lhomond, que
através da revista "Esprit Saint" muito tem contribuído para
tornar conhecida a espiritualidade da Congregação entre os
leigos. Estas circunscrições estiveram presentes no Encontro, e além delas, fizeram-se representar também o Grupo
lrish-Long lsland, o México, o Brasil/Paraguay, Maurícia, EAP,
e Zâmbia.
Provavelmente, o maior valor do Encontro foi o de poder
reunir Leigos e Associados Espiritanos dos diferentes países
para um melhor conhecimento mútuo. Assim se exprimiu um
deles: "pela primeira vez pudemos ver a internacionalidade
do movimento; achamos agora mais normal viver em
comunhão de ideal com uma comunidade religiosa; reunir os
Associados de diferentes partes do globo marcou profundamente cada um de nós". Nas sessões da noite, era maravilhoso ver alemães e holandeses, tanzanianos e americanos,
religiosos e leigos (incluindo as crianças) entoando cânticos
em línguas como o swahili. Fazemos votos que encontros
similares se continuem realizando, ao menos a nível regional;
será criado um folhetim como elo de ligação entre os
diferentes grupos.

Simpósio Internacional sobre as Obras de Educação Espiritanas
Logo após o encontro dos Leigos Espiritanos teve lugar pela primeira vez um outro encontro espiritano:
o Simpósio internacional sobre as Obras de Educação, realizado na Universidade de Duquesne, Pittsburg,
de 24 a 28 de Junho de 1991. Foi patrocinado pela Província dos USA/E e pela Faculdade de Pedagogia.
Este encontro ultrapassou as expetativas do Conselho Geral quando este o anunciou, em Outubro de 1990:
em vez dos 25-30 previstos, houve 98 participantes.
Os participantes, na maioria espiritanos, representavam 24
circunscrições. Estiveram ainda presentes 17 leigos e 03
Irmãs que trabalham em Obras· de Educação com os
Espiritanos. Não obstante a agenda carregada, era visível o
entusiasmo entre os participantes por verem que às Obras
de Educação Espiritanas era dada finalmente a importância
merecida.
O comité organizador foi presidido pelo Dr. Derek Whordley, Decano da Faculdade de Pedagogia, coadjuvado pelos
PP. Norman Bevan (Provincial dos USNE), Thomas Farrelly
(coordenador do Simpósio), Seán O'Connell e Rex de Four,
bem como Dr. Julia Ann Hartzog, S.C., e John Hansen. O P.
Michael Doyle representava o Conselho Geral no comité e no
simpósio.
A palavra "Simpósio" é usada no sentido legítimo visto que
os participantes eram simultaneamente os próprios peritos.
As Obras de Educação têm sido uma constante no apostolado da Congregação: muitos espiritanos, dada a sua
experiência no ramo, são verdadeiros especialistas. Nos
últimos tempos, aconteceram profundas mudanças no
mundo e na Igreja que marcam o serviço educativo. Os
participantes interrogaram-se sobre as necessidades atuais
e futuras das Obras de Educação, sobre a ajuda que as
estruturas tradicionais ou alternativas podem dar aos jovens
marginalizados, sobre a direção das nossas Obras de
Educação, sobre a presença dos Espiritanos nas Instituições
de ensino, e sobre a formação dos leigos e a colaboração
que nos podem prestar.
Nas sessões da manhã eram apresentados e discutidos
os temas; na parte da tarde alguns tópicos específicos eram
estudados nas reuniões de grupo; o resultado deste estudo
era depois apresentado no plenário. No final do dia ten-
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tava-se sintetizar os temas estudados e descobrir as suas
incidências no futuro.
Globalmente falando, podemos dizer que o Simpósio se
debruçou sobre quatro temas principais: as Obras de
Educação a nível universitário, as Obras de Educação a nível
secundário, as Obras de Educação de caráter informal ou
alternativas e participação dos Leigos nas Obras de Educação Espiritanas.

A segunda feira, 24 de Junho, foi dedicada às Obras de
Educação a nível universitário. Os Espiritanos dirigem
apenas uma Universidade, a de Duquesne, onde se realizou
o encontro. Fizeram uso da palavra o Dr. John Murray
(Presidente), o Dr. John McDonald (Diretor da Faculdade de
Artes e Ciências) e os PP. Henry McAnulty (Chanceler) e
Eugene Hillman (acerca da educação para a justiça). Foi
ainda sublinhado que muitos espiritanos lecionam em
universidades e colégios não-espiritanos; por exemplo, os
PP. Tosello Giangiacomo (Reitor da Universidade Católica de
Porto Rico, com 12.000 alunos), Michel Legrain (Professor e
antigo Vice Reitor do Instituto Católico de Paris) e Antoine
Mercier (Instituto de Ensino Superior, em Tamaulipas,
México).
Na terça feira, dia 25, foram focalizadas as Obras de
Educação a nível secundário. De manhã, os PP. John
Geary e Philip Evanstock deram uma visão histórica dos
colégios espiritanos na Europa, na América do Norte, nas
Caraíbas e na Africa. De tarde, após a palestra do P. Thomas
Farrelly sobre as Obras de Educação e a nossa Regra de
Vida e a do Dr. Richard Knowles sobre a Formação do
Caráter, os encontristas se reuniram em grupos para estudar
os seguintes temas: Capelanias universitárias, Obras de
Educação e Libertação, Formação Superior na Africa, Curri-

Participantes do Simpósio internacional sobre as Obras de Educação.
culum da Educação e seus Valores, Educação Religiosa e
Cultura dos Jovens.
A quarta feira, dia 26, foi dedicada às Obras de Educação
de caráter Informal ou alternativas. O P. George Boran,
diretor nacional da Juventude no Brasil nos últimos 08 anos,
falou de sua atividade nesse país. Falaram ainda os PP.
Richard Quinn (relatando a sua vivência na Irlanda), Anthony
Byrne (a formação dos adultos para a Justiça e Paz), John
Sawicki (o program SERVOL do P. Gerard Pantin nas
Antilhas) e Alphonse Gilbert (a Obra de Auteuil, na França).
De tarde, após a apresentação do P. Michael Doyle sobre o
"Futuro das Obras de Educação na Missão da Congregação", a assembleia se dividiu em grupos para refletir sobre
os seguintes temas: as Obras de Educação e a Justiça e
Paz, as Obras de Educação e a Missão, as Obras de
Educação e o Islamismo e a preparação dos Formadores.
Na quinta feira, dia 27, abordou-se o tema: quem orienta
e a quem se destinam as Obras de Educação Espiritanas?
O Dr. Cornelius Murphy, da Faculdade de Direito de Duquesne, falou sobre Justiça e Paz e a consequente necessidade de termos cristãos verdadeiramente comprometidos na
sociedade. O P. Adrian Van Kaam falou sobre o programa da
formação dos leigos e o Sr. Daniel Llllis, que trabalha com o
P. Kevin Doheny na assistência aos refugiados, alertou para
o atendimento aos deficientes e refugiados. De tarde, houve
uma mesa redonda sobre a participação dos leigos na nossa
missão escolar. O Dr Derek Whordley foi o moderador e os
apresentadores foram John e Anne-Marie Hansen (Leigos
Espiritanos), Raymond Kennedy (Dirigente de Templeogue
College - Irlanda), Frank O'Neill (da Escola Neil McNeil de
Toronto) Irmã Mary Ann Zollman (Duquesne), Dr. Nicholas
Cafardi (Duquesne) e os PP. Michael Doyle e Aidan Lehane.
No último dia, sexta feira, 28, trabalhou-se primeiro em
reuniões de grupo e depois em Assembleia Geral, preparando as decisões finais.
Embora a agenda estivesse plenamente tomada, canse-

guimos ainda tempo para fazer duas visitas que ficarão
inesquecíveis: uma ao Trinity Hall e outra à Faculdade de
Educação, altura em que o P. Norman Bevan nos presenteou
com um magnífico jantar, num passeio de barco pela foz dos
"três rios" de Pittsburg. É de justiça agradecer à Universidade
de Duquesne as facilidades concedidas, sobretudo aos que
vieram de outros países.
Durante o Simpósio foi uma surpresa verificar a extensão
e variedade do envolvimento dos Espiritanos nas Obras de
Educação. Num passado recente, houve algumas críticas
quanto à nossa presença em alguns colégios (críticas que
ignoram por vezes a história de tais colégios e sua contribuição para a missão da Congregação); mas pouca gente se
apercebe da extensão do nosso envolvimento em outras
formas alternativas de educação. O relatório final referiu tal
diversidade e sublinhou que os participantes do Simpósio
vieram de •20 países onde nos empenhamos em Obras de
Educação, atingindo 110.000 alunos e 1.500 professores nos
vários níveis do ensino".
O relatório final sublinhou que "devemos orientar o nosso
compromisso com as Obras de Educação segundo a opção
preferencial pelos pobres", quer na Europa ou na América do
Norte quer no Hemisfério Sul. Pediu "ao Conselho Geral e
através dele ao Capítulo Geral de 1992, que se desenvolva
uma política de educação unificada para toda a Congregação e que se utilizem as nossas potencialidades nesse
campo e a nossa vasta experiência nas Obras de Educação."
..
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Notícias
Decisões do Conselho Geral
O Conselho Geral
- no dia 22 de Maio, nomeou o P. J_ean-Pierre LE GALL para
o Seminário Francês em Roma, para suceder ao P. Bernard
COURANT como Procurador do Episcopado francês.
- No dia 10 de Junho, confirmou a eleição do P. João

SERRA DE ARAÚJO como Superior do Distrito do Brasil-SE
por um segundo período de três anos, com Início a partir de
01 de Agosto de 1991.
- No dia 14 de Junho, nomeou o P. Marc SOYER Superior do
Distrito de Madagascar por um segundo período de três
anos, com início a 15 de Setembro de 1991 . (Esta decisão
foi depois anulada, por motivo da eleição do P. Soyer para
a equipa Provincial da França).
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• No dia 14 de Junho, nomeou o P. Jacobus GRADUSSEN
(Brasil Central) para a Administração Geral, como ajudante
no Economato Geral, com início a partir de 01 de Setembro
de 1991.
• No dia 14 de Junho, confirmou a eleição do P. Norman
BEVAN como Superior Provincial dos USA/E por um terceiro
período de três anos, com Início a partir de 17 de Agosto de
1991.
- No dia 21 de Junho, fez as seguintes Primeiras Nomeações da Província do Brasil: P. Orlando ZANOVELLI para o
Distrito do Senegal e P. Udson SOARES para a Província do
Brasil.
• No dia 25 de Junho, nomeou o P. René YOU (Argélia)
como Visitador Extraordinário à Província da Polónia durante
o ano Pastoral de 1991-92. Fará três visitas ao longo do ano
para ajudar a Província a definir os métodos de animação e
administração e para organizar o programa da Formação.
• No dia 02 de Julho, confirmou a eleição do P. Brian
McLAUGHLIN como Superior Provincial da Irlanda por um
segundo período de três anos, com início a partir de 31 de
Agosto.
• No dia 09 de Julho, confirmou a eleição da Equipa Provincial da França por um período de três anos com início a
partir de 09 de Julho: P. Jean-Paul HOCH, Provincial, e PP.
Marc SOYER e Jean-Michel JOLIBOIS, respetivamente
primeiro e segundo Vigário Provincial.
• No dia 18 de Julho, autorizou a transferência do Noviciado
da Fundação do Oceano fndlco de Saint-Gilles les Hauts
(Reunião) para Rose Hill (Maurícia).
• No dia 19 de Julho, confirmou a eleição do P. José Castro
OLIVEIRA como Superior Provincial de Portugal por um
segundo período de três anos, com início a partir de 01 de
Agosto.
• No dia 03 de Setembro, confirmou a eleição do P. Pierre
SCHOUVER como Superior do Distrito do Bangul por um
segundo período de três anos, com início a partir de 15 de
Outubro.
• No dia 09 de Setembro, nomeou o P. Gabriel VUITTENEZ
Superior do Distrito de Madagascar por um período de três
anos, com início a partir de 09 de Setembro.

o R Roger Heyraud, após quatro anos como auxiliar do
Secretário Geral, regressou a França e será o Superior da
Comunidade de La Croix Valmer. A Casa Generalícia
agradece a ambos o trabalho prestado. O R Louis Verchere, 47 anos de idade, que substituirá o P. Roger Heyraud
no Secretariado Geral, fez os seus estudos em Roma,
trabalhou no Senegal (1975-83), na França (1983-87), e no
norte dos Camarões (1987-91). Veio também para a Casa
Generalícia como ajudante do Ecónomo Geral, o R Jacobus
Gradussen, 48 anos de idade, da Província da Holanda.
Trabalhou 21 anos no Distrito do Brasil Central, tendo dirigido
a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Governador
Valadares: O próximo número de Informações Espiritanas
será já preparado pelo R Patrick Hollande, 51 anos de
idade, que veio para dirigir o Centro de Informação. Estudou
em Roma, seguindo em 1966 para o Senegal onde sempre
trabalhou, com exceção dos dois anos que passou em
França como Diretor do primeiro Ciclo. Foi Superior do
Distrito nos últimos seis anos. A Casa Generalícia a todos
deseja as boas-vindas.

Mudança de endereço
Anote o novo endereço da Casa Provincial da Bélgica (P.
Joseph Burgraff): Provincialat, C.S.Sp., Mémorial Kongolo,
B-5862 GENTINNES (Tel: 071/87-70-75).
Anote também a nova Caixa Postal do Superior do Distrito
do Senegal (P. Gérard Vieira): B. P. 5087, DAKAR-FANN,
Senegal.
O número telefónico da Casa do Distrito do Yaoundé (the
"Casba") passou a ser o seguinte: (237) 21-30-13, e o
número do Fax: (237) 20-69-66.
O número do telefone e do Fax do Provincial da EAP é o
seguinte: 057-82-32.

Os nossos Jubilados
60 Anos de Profissão:

08 Dez.

25 Anos de Episcopado:
11 Dez.

Mudanças na Casa Generalícia
Recentemente tivemos algumas mudanças na Casa
Generalícia: Após sete anos, o Irmão Alain Kervarec
regressou a França para uma reciclagem em Lille. Também

19 Set.
20 Set.
01 Out.

• No dia 16 de Setembro, re-conduzlu os PP. Abel MOREIRA
DIAS e Benjamim IKEGWUONU nas suas funções junto ao
Economato Geral, respetivamente em Friburgo e em Roma,
ambos por um segundo período de três anos, com início a
partir de 01 de Setembro.
- No dia 30 de Setembro, confirmou a eleição do P. Antoine
MERCIER como Superior do Grupo do México por um
segundo período de três anos, com Início a partir de 30 de
Novembro de 1991.

: Bispo Albert ONYEMBO LOMANDJO (Bélgica).

Os nossos Defuntos
13 Jun.
14 Jun.
26 Jun.
26 Jun.
30 Jun.
02 Jul.
08 Jul.
15 Jul.
15 Jul.
29 Jul.
30 Jul.
04 Ago.
20 Ago.
20 Ago.
24 Ago.
26 Ago.
28 Ago.
29 Ago.
06 Set.
16 Set.

- No dia 16 de Setembro, prolongou o mandato do P. Claude
ÉTIENNE como Superior Provincial da Sulça desde 31 de
Agosto de 1992 até 30 de Junho de 1993, atendendo ao
Capítulo Provincial que foi adiado para data após o Capítulo
Geral.

: llr. Évariste GERARD and Wilfrid MENTELÉ
(França).

P. James TAYLOR (Inglaterra), 79 anos.
P. Michael HARKINS (Irlanda), 86 anos.
P. Albert ROUSSEL (Congo), 80 anos.
P. Joseph A. BRENNAN (USNE), 72 anos.
P. Othon DECKER (França), 71 anos.
Ir. Estanislau-Kostka SOUSA (Portugal), 79.
P. Johannes VERSTAPPEN (Holanda), 85 anos.
P. Marinus van DUIJNHOVEN (Holanda), 80.
P. Léo LEBLANC (Canadá), 74 anos.
P. Heinrich RATH (Alemanha), 84 anos.
P. Marcel COULIER (Bélgica), 91 anos.
P. M. Francis SOUGHLEY (Kenya), 74 anos.
P. José FELICIO (Portugal), 80 anos.
P. Paul A. O'DONNELL (USA/W), 82 anos.
Ir. Nicolau MACHADO (Portugal), 81 anos.
Ir. Eunan BREEN (Irlanda), 80 anos.
P. Wilhelm BÃR (Alemanha), 81 anos.
P. Anton WILDEN (África do Sul), 85 anos.
P. Manuel MARTINS FERREIRA (Angola), 64.
Bispo François CLÉRET DE LANGAVANT
(França), 95 anos.
P. Henricus WENNINK (Brasil Central), 66 anos.
P. Louis LOTT (Guadalupe), 70 anos.
P. John DALY (Irlanda), 67 anos.

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

