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Centro Claude Poullart des Places - Rennes
No dia 12 de Janeiro, p. p., no Oeste de França, mais precisamente em Rennes - cidade que viu nascer o nosso
Fundador - foi inaugurado o Centro Claude Poullart des Places. Foi uma verdadeira 'Festa das Nações' que reuniu
em torno do Bispo de Rennes, Mgr. J. JULLIEN e do P. J. P. HOCH, Provincial da França, os confrades da Região
Oeste, numerosos sacerdotes, muitos paroquianos e ainda os membros das comunidades vietnamita, africana,
portuguesa e latino-americana, residentes na cidade. Este clima de festa e de universalidade foi vivido na celebração
eucarística, nos cantos, nas danças e ainda na refeição servida a 200 convidados à qual não faltaram as típicas
iguarias culinárias.

a participar ativamente na Missão universal, aqui e em
todo o lugar.
- Ir ao encontro dos jovens afim de que, através do seu
dinamismo e da sua criatividade apostólica, eles sejam
obreiros da fraternidade tão necessária aos homens do
nosso tempo.
- Acolher fraternalmente, na partilha inter-cultural sem
fronteiras, os estrangeiros que vivem, estudam ou
trabalham em Rennes, em especial os irmãos e irmãs
africanos, com os quais a nossa Congregação se identifica
desde a origem".

No dia da inaugurtlfão

A criação deste Centro é o resultado de um projeto
de presença espiritana e de animação missionária que
levou os nossos confrades a deslocarem-se de Cholet
para a cidade de Rennes, grande centro urbano, local
onde estudam muitos jovens e onde trabalham
numerosos imigrantes estrangeiros. Foi formada uma
equipa espiritana constituida pelos PP. François Le
HELLAYE, Superior da Região Oeste, Edmond
NDZANA, dos Camarões, e Albert PERON. Foram
feitas algumas obras de restauração nas dependências da
Paróquia: local apropriado à oração, sala de reuniões,
lugares de acolhimento e hospedagem; foi ainda assinado
um contrato entre os responsáveis espiritanos e o Bispo
da Diocese.

A equipa de animação, a partir de grupos culturais
diferentes, conseguiu criar uma comunidade eclesial onde
se vive a comunhão, a partilha e o encontro fraternos.
Motivados por um compromisso cristão e missionário, 05
estudantes, franceses e africanos, testemunham uma
verdadeira comunidade de vida nos locais de hospedagem
do Centro.
Além de ser um testemunho da universalidade da
Missão, este Centro é também um exemplo concreto da
presença espiritana missionária numa das nossas
Circunscrições de origem dentro .do contexto moderno
da evangelização urbana e do intercâmbio cultural.

São vários os objetivos do Centro:
- Animação missionária na Diocese em sintonia com os
diversos grupos e associações de leigos.
- Capelania de estudantes, em especial para os africanos.
- Pastoral da juventude e dos migrantes.
Coube ao P. Jean-Paul HOCH, Provincial de França,
esclarecer o sentido e o espírito desta missão confiada
aos espiritanos pelo Bispo de Rennes:
- "Convidar todos os que vierem a frequentar o Centro

Concelebração com o Bispo de Rennes

1

Reunião da Comissão de Formadores Espiritanos
Esta reunião realizou-se na Casa Generalícia, em Roma, de 27 a 30 de Abril. Nela participaram os PP. Cris
PROMIS (América do Norte), Sérgio CASTRIANI (América do Sul), Sean CASEY e Jean-Michel JOLIBOIS (Europa),
Luke MBEFO (Mrica), Joe HARRIS (Caraibas) - (na foto, iniciando ao fundo da fila à direita).

A Comissão propunha-se chegar a uma nova etapa de
reflexão sobre a Formação, assegurar a continuação das
reuniões de Dublin (1989) e de Enugu (1991), e
encontrar o melhor método de trabalho em equipa afim
de suscitar uma dinâmica para o futuro. Vários temas
foram objeto de estudo: Formação 'contextualizada';
património e história espiritana; internacionalidade;
Formação dos Formadores; estágios de Formação e
Formação permanente; Formação para a 'Justiça&Paz';
colaboração dos leigos; coordenação e animação da
Formação a nível da Casa Generalícia.
Na impossibilidade de refletirem em pormenor sobre
cada um dos temas mencionados, os membros da
Comissão sublinharam certas linhas de força surgidas nos
debates e que foram indicadas nas proposições finais:
- Em vez de uma 'Ratio Formationis' única imposta a
todas as Circunscrições, foi acentuada a ideia de uma
Formação de acordo com a cultura local sob a
responsabilidade das Circunscrições, tendo em conta a
respetiva diversidade. cultural. Isto implica o respeito
pelas diferenças e pelos novos comportamentos tanto
por parte dos confrades do Sul, quanto por parte dos
confrades do Norte; quanto aos primeiros: eles devem
sentir-se orgulhosos de suas origens e património
cultural; devem assumir toda a história da Congregação;
devem esforçar-se por atingir a sua autonomia e
autosuficiência. Quanto aos confrades do Norte: devem
afastar todas as formas de desconfiança, de suspeita e de
racismo; conscientes dos erros do passado, devem
encarar a história com visão e linguagem diferentes e
devem estar preparados a transferir as responsabilidades
a todos os níveis aos confrades do Sul.

- É necessário que haja uma maior partilha em pessoal;
não basta ter professores: são precisos Formadores com
experiência pastoral, com capacidade de discernimento
e aptos a ajudar no acompanhamento espiritual. Para tal,
a Formação permanente e a Formação dos Formadores
tornam-se cada vez mais necessárias.
- É desejável a participação de Leigos, Irmãos e
Religiosas na Formação dos Espiritanos, visto que a
Congregação, abrindo-se às novas formas de colaboração,
conta já com membros Leigos Associados.
A vontade de realizar estes encontros, a troca de
informação e de experiências, a vivência da solidariedade
no contexto da des-centralização tornam necessária uma
nova forma de animação e de coordenação a nível do
Conselho Geral. Foi deste modo que as proposições das
diversas reuniões foram assumidas pelo grupo no
documento final; neste documento constam os grandes
temas que precisam ser aprofundados e é proposto um
método de trabalho que continue a dinâmica destes
encontros, tanto a nível da reflexão como a nível das
realizações concretas.

- Há uma vontade séria de viver a unidade na
diversidade no que diz respeito à nossa 'Regra de Vida',
ao nosso património comum, à nossa vocação religiosa
e apostólica, através de encontros, da partilha de
experiências, nas várias etapas de Formação a nível
internacional e nos estágios feitos em culturas diferentes.

Notícias
Decisões do Conselho Geral

O Conselho Geral:
- No dia 23 de Março, nomeou o P. John HOGAN
Superior da WAF por um segundo período de três anos,
com início a partir de 11 de Fevereiro de 1992 e com o
estatuto de Superior Maior.
- No dia 23 de Março, nomeou o P. Jean PEDRONO
Superior do Distrito da Guiana por um segundo período
de três anos, com início a partir de 01 de Abril de 1992.
- No dia 27 de Março, prolongou o mandato do P.
Daniel HENRY, como Superior Principal de Yaoundé,
a partir de 04 de Agosto de 1992 até à nomeação do
Superior Principal do Distrito dos Camarões.
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- No dia 01 de Abril, nomeou o P. Jerónimo CAHINGA
Superior Provincial de Angola por um segundo período
de três anos, com início a partir de 15 de Maio de 1992.
- No dia 06 de Maio, fez a seguinte primeira nomeação:
Oscar Ngoy WA MPANGA, da Fundação do Zaire para
o Distrito do Zaire.
Capítulo Geral

- Por motivos diversos, alguns delegados eleitos serão
substituidos pelos seus suplentes:
Guadalupe
USA/W
África Austral

Charles-Henri GRÉGOIRE
Donald NESTI
Michael SIBEKO

- O Conselho Geral convidou como observadores:
. O P. :[oão Serra de ARAÚJO (Brasil/SE) e o Ir. Pedro
FALCAO (Brasil).
. Dermot McLOUGHLIN (TransCanadá) e Laila
VANNAHME (Alemanha), como representantes dos
Leigos Associados da América do Norte e da Europa.

Setembro próximo, será substituido nas suas funções
pelo P. Jean-Claude PARIAT, de nacionalidade suissa.
O Conselho Geral agradece ao P. Maurice GOBEIL
toda a sua colaboração.

- O Relatório do Superior Geral está pronto. Este
documento, com cerca de 200 páginas e elaborado
conjuntamente com os Conselheiros Gerais, pela
primeira vez, será enviado aos delegados antes do
Capítulo para ser estudado com tempo. Consta de 04
grandes partes:
. A fgreja e a Congregação no mundo do nosso
temJ>5>.
. A Vida das nossas Circunscrições.
A Congregação: principais tendências e
interrogações.
. O Conselho Geral e a animação da Congregação.
Mudança de endereço:

- Procure des Missions - BLANDEN - Bélgica.
- com novo número de telefone: (016) 40.20.27.
- número de FAX: (016) 40.20.23.

Casa Generalícla

No dia 08 de Abril, quarta feira, por ocasião da sua
r,eregrinação a Roma, meia centena de alunos do
College des Missions' de Blotzheim, França, visitaram a
Casa Generalfcia na companhia de seu Diretor, Sr. Denis
Le GAL e do P. Bernard SCHUTZ, CSSp. (Cf. a foto
em baixo). Este Colégio foi um dos nossos antigos
Seminários Menores; dirigido outrora pelos espiritanos,
atualmente o Colégio é orientado JX?r uma equipa de
leigos, continuando os espuitanos com a
responsabilidade da animação espiritual. Num desejo de
mamr conhecimento da Congregação, os responsáveis
atuais decidiram visitar a Casa Generalícia; durante a
visita, os alunos foram recebidos, durante uma hora e
meia, pelo P. Pierre HAAS, antigo aluno de Blotzheim,
ao qual fizeram as mais variadas perguntas sobre os
nossos Fundadores, sobre a históna da Congregação,
sobre a presença espiritana no mundo e sobre a
atividade da Missão-hoje.

. l\~~t¼~~:~~:
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Croácia

Recentemente, os nossos confrades da comunidade de
Podvinje transmitiram-nos algumas notícias sobre a
situação da sua Diocese tão duramente provada pelos
combates ferozes entre Sérvios e Croatas; aldeias
destruídas, casas incendiadas, inúmeros refugiados,
angústia dos pais que perderam seus filhos: é esta a
realidade vivida no dia a dia. Apesar dos alertas
contínuos, as escolas funcionam algumas horas por dia.
A Croácia, embora perdendo um terço de seu território,
foi reconhecida oficialmente pela comunidade
internacional. A chegada dos 'Capacetes azúis' oferece
algumas esperanças; apesar de todos os martírios que
está suportando, o povo croata dá provas de fé e
serenidade inquebrantáveis: flrezam continuamente o seu

terço... "

Morte em Angola

O P. Abílio GUERRA, espiritano português, foi
assassinado em Luanda, no passado dia 24 de Abril, em
condições misteriosas: sequestrado quando se preparava
para guardar a sua viatura na Casa Provincial, o seu
corpo foi encontrado no dia seguinte nurp.a rua da
periferia, com sinais evidentes de tortura. E o sétimo
confrade assassinado no país, após 1976. Viveu 47 anos
de sua vida missionária em Angola, primeiro na Diocese
do Bié, e depois numa paróquia de Luanda, a partir de
1980. As eleições em Angola estão previstas para o
próximo mês de Setembro; todavia as condições sociais
continuam extremamente precárias e a insegurança reina
por toda a parte, sobretudo na capital.
Ilha Mauricla

Centro Esplrltano de Pesquisa e Animação

Após os PP. HEADLEY e REGAN, também o P.
GOJ3EIL está prestes a deixar a Casa Generalícia. Em

Com o livro 'La naturalisation do Pere J. D. LAVAL
et des Missionnaires Spiritains', Mgr. Amédée
NAGAPEN, Vigário Geral da ilha Maurícia, acaba de
publicar mais uma página da história da presença
espiritana nesta ilha.
Administrada pela França, a ilha Maurícia passou em

1910 para o domínio britânico. O livro conta as dificeis

tentativas de Mgr.

COLLIER, OSB, junto das
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autoridades coloniais britânicas para conseguir vistos de
entrada na ilha em favor dos missionários estrangeiros,
de modo especial os franceses; estes eram considerados
como estranhos, como 'agentes de potências
estrangeiras'; eram vistos como uma ameaça ao
protestantismo e à ligação das populaçóes com a Coroa
britânica. Nessa altura era <liffcil conseguir padres
ingleses. Por esse motivo, o P. LAVAL, embarcado em
Setembro de 1841 foi o único missionário na ilha,
durante vários anos. A sua presença era tolerada, mas
ele corria o risco de ser expulso a qualquer momento.
ffPelo fato de sermos franceses ou de outra
nacionalidade, seremos sempre perturbados e jamais
goi.aremos a verdadeira liberdade", escrevia ele em 1847.
Apesar de algumas excepções, conquistadas com muito
sacrifício, a solução mais viável era pedir a naturalização. .
Tal era o pensamento de LIBERMANN ao escrever a
Mgr. WISEMAN, em Londres: "Para o bem das missões
é urgente obter do Governo britânico a concessão de
vistos de entrada na ilha Maurícia a alguns padres
franceses. Se for necessário, eles pedirão a naturafii.ação
inglesa".
A decisão foi tomada em 1860. Em Junho, com a
ajuda do Bispo, os PP. TI-IEVAUX, BOURGET,
LAVAL, BAUD e LAMBERT fizeram os seu pedidos
de naturalização. Os pedidos foram oficialmente
deferidos no dia 03 de Agosto do mesmo ano, mas só
entrariam em vigor após o juramento de fidelidade à
Coroa britânica. O juramento foi feito em Abril ou Maio
de 1861. O P. LAVAL, gravemente doente, não pôde
participar e veio a morrer antes de jurar tal fidelidade.
Juridicamente falando, apesar de sua intenção, ele jamais
se tomou cidadão britânico.
Os nossos Jubilados:
70 anos de Proíassão Religiosa:

10 de Out. : P. Michael P. COMERFORD (Irlanda).
10 de Out. : Ir. Eugene GRAHAM (Irlanda).
14 de Out. : Mgr. Richard H. ACKERMAN (USA/E).
65 anos de Profissão Religiosa:

08 de Set.
08 de Set.
08 de Set.
08 de Set.
08 de Set.
08 de Set.

: P. Yves BARBOTIN (França).
: P. Gabriel BERTHAUD (França).
: P. Paul BREUVART (França).
: P. Jean-Claude CAROFF (França).
: P. Louis PALUSSIRE (França).
: P. Maurice SEYSSENS (Zaire).

04
15
01
13
26

de
de
de
de
de

Out.
Out.
Nov.
Nov.
Nov.

(Irlanda), P. Fernando MICHAUD
(Canadá), P. Joseph MICHEL (França),
P. Albert SPECHT (França), P. Charles
SURGAND (França), P. Victor TIIIEL
(França), P. Albert TRITSCHER (França),
P. André USINIER (França), P. Eugene
CLNAZ (Yaoundé), Ir. Yves
HOURMANT (França), P.Henricus
KOREN (USA/E).
: P. Emmanuel MERCIER (França).
: P. William P.ROCHE (Irlanda).
: P. Olavo Teixeira MARTINS (Portugal).
: Ir. Marian GASIOROWSKI (França).
: P. Gilles SILLARD (Gabão).

60 anos de Sacerd6cio:

17 de
02 de
02 de
02 de
02 de
02 de

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

P. Leo J. KETTL (USNE).
: P. Hilaire BEAULIEU (Canadá).
: P. Gerald BOWE (Maurícia).
: P. Alphonse CESBRON (França).
: P. Jean-Marie DELCOURT (França).
: P. Christian EON (França).

50 anos de Profissão Religiosa:

08
08
09
09

de
de
de
de

Set. :
Set. :
Set. :
Set.:

Ir.
Ir.
Ir.
Ir.

Luke McCAFFREY (Irlanda).
Gregorius de WITT (Senegal).
Félicien DELAGARDE (Senegal).
Aubert HULMER (Martfnica).

50 anos de Sacerd6cio:

04 de Out.
18 de Out.
18 de Out.

: P. Joseph HEIDMANN (França).
: P. John GILROY (Inglaterra).
: P. William A O'NEIL (Inglaterra).

Os nossos Defuntos:
25 de
25 de
25 de
27 de
28 de
31 de
02 de
04 de
24 de
02 de
05 de
10 de

Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Abr.
Abr.
Abr.
Mai.
Mai.
Mai.

: P. Henricus SLEEGERS (Holanda), 69 anos.
: P. Seamus CUNNINGHAM (Irlanda), 69 anos.
: P. John WALSH (USA/W), 79 anos.
: P. Nicolas SCHMAUCH (França), 74 anos.
: P. Isidore PERRAUD (França), 83 anos.
: Ir. Eulogius BRAUN (Alto Juruá), 85 anos.
: P. Michael DOHENY (Irlanda), 77 anos.
: P. François HEIM (França), 89 anos.
: P. Abílio GUERRA (Angola), 71 anos.
: P. Johannes Van KEMENADE (Holanda),75.
: P. Albert POUGET (França), 79 anos.
: P. Marc REYNARD (Madagascar), 73 anos.

65 anos de Sacerd6cio:

28 de "üut.

: P. Louis LE CHEVALIER (Reunião).

60 anos de Profissão Religiosa:

02 de
02 de
02 de
08 de

Set. : P.Engelb. VAN CROONENBURG (USA/E).
Set. : P. Woutherus ENGSBERG (Holanda).
Set. : P. Antonius MEUS (Holanda).
Set.: P. Gérard BOUCHER (Canadá), P.Michel
CHAVEROT (Sem. Fr.), P. Timothy J.
CROWLEY (Irlanda), P. Benoil DURY
(Bélgica), P. Philippe GAGNON (Canadá),
P. Emile GAULARD (França), P. Etienne
GRIENENBERGER (Reunião),
P. James G. KAVANAGH (USA/Ir.),
P. Mathias KLEYR (Bélgica), P. Marcel LE
BERRE (França), P. Joseph LYNCH
(Irlanda), P. Christopher J. MEAGHER

Asia
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Oceania

Amer/N/C
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0,6%

Os Espiritanos (3.295) no mundo em 19'J2

Responsáveis: PP.Patrick Hollande e Manuel Martins, Serviçao de Informação, CSSp, Clivo di Cinna 195 - 00136 ROMA, ltalia

