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O Brasil acolhe o 17º Capítulo Geral da Congregt1ção
A decisão do Conselho Geral de realizar o Capítulo no Brasil foi um acontecimento sem precedentes e, por isso
mesmo, altamente 'significativa'. Era o reconhecimento da importância crescente das jovens Províncias e Fundações
do hemisfério Sul e da mudança sensível do centro ·de gravidade da Igreja e da Congregação nos nossos dias. A
celebração do quinto centenário da evangelização da América era ainda um convite a refletirmos, à luz da história,
sobre a Missão-hoje e a abrirmos o 'livro da vida' dos nossos compromissos missionários. Deslocar-se do 'centro' para
a 'periferia' é convidar cada confrade a 'deslocar-se', a 'des-centralizar-se' nesta nova vivência da Missão, através do
encontro respeitoso de povos e culturas e dó acolhimento de espiritanos de diferentes origens. E os resultados estão
aí: três membros do novo Conselho Geral são originários do hemisfério Sul; podemos ainda dizer que o Capítulo, com
o espírito que o animou, o método seguido, bem como o desenrolar do mesmo, todo ele recebeu a 'marca' do Brasil!

Vivemos o 'acolhimento' e o 'convívio' e fomos testemunhas da
mobilização da Província e dos Distritos do Brasil oferecendo
hospitalidade aos Capitulantes, quer por ocasião das experiências
de inserção, quer na Vila Mariana e Mangalot, em S. Paulo. Os
jovens espiritanos em Formação da Província do Brasil prestaram
uma valiosa colaboração.
Ficámos profundamente impressionados com a extensão da
cidade de S. Paulo, metrópole de 18 milhões de habitantes, seus
arranha-céus, suas auto-estradas e favelas, com a grandeza deste
País-Continente e seus enormes problemas.
Escutámos o Cardeal-Arcebispo de S. Paulo, D. Paulo Evaristo
Arns e Dom Luciano Mendes de Almeida, jesuíta, Presidente da
CNBB, que nos falaram sobre as grandes opções da Igreja da
América Latina após Medellin e Puebla perante os grandes
desafios para a Missão: a urbanização, a violência, a pobreza, o
menor abandonado, os migrantes, as culturas oprimidas (índios e
afro-brasileiros), as seitas, etc.; sublinharam também alguns sinais
de esperança na Igreja do Brasil: as comunidades de Base, o
engajamento dos leigos, os novos ministérios, a evangelização dos
pobres feita com e pelos pobres, etc.
Fomos em romaria a Nossa Senhora Aparecida. Na grande
basílica vimos a imagem milagrosa encontrada no riacho próximo,
em 1717, a qual atrai anualmente ao santuário seis milhões de
peregrinos. _Esta imagem de Nossa Senhora é o símbolo da
libertação dos pobres deste Continente; o culto à Virgem está
profundamente inculturado .na vida dos brasileiros.
Recebemos a visita de um grupo de crianças de urna favela de
São Paulo que exibiram uma dança típica e de alguns adultos de
uma Comunidade de Base que, através de um jogo cénico,
evocaram o caminho de luta e de esperança deste povo sofrido.
Concelebrámos na paróquia espiritana de Vila Mangalot:
rezámos com os paroquianos e com eles tivemos um alegre
convívio no final da Missa. Sim, este Capítulo no Brasil foi uma
graça para todos nós! P. H.
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Fo1os, de cima para baixo: 1 - Quadro simbólico do Povo de Deus na América Latina.
2 - O P. Mosé Ponteio, Provincial do Brasil, com D. Evaristo. 3 - No final da Missa,
um leigo oferece uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ao Superior Geral

O dia a dia do Capítulo
ltaici, Vila Kostka
Tendo sido Noviciado dos Jesuitas até 1968, o Centro Espiritual
'Vila Kostka', a 70. Km de São Paulo, com capacidade para
albergar 400 pessoas, recebeu os 115 participantes do Capítulo, no
dia 19 de Agosto. Situado num lugar privilegiado onde predomina
o verde, prédio · com claustros internos, salas e espaços bem
amplos, 'Vila Kostka' nos ofereceu boas condições de trabalho. As
refeições, precedidas l>ºr uma caipirinha como ap~r!tivo, eram
tomadas em 'self semce'; nelas nao faltava o trad1c1onal ·prato
brasileiro à base de arroz e feijão. Além da oração de Laudes e das
Eucaristias solenizadas na Igreja principal, os confrades
concelebravam diariamente nas pequenas capelas.
A organização do trabalho e os serviços

As Assembleias Gerais realizavam-se no grande 'auditorium'
com capacidade para 560 participantes. Os Moderadores e os
Secretários ficavam de frente para os Capitulantes; cada um destes
dispunha de um microfone para expôr o seu ponto de vista e de
um aparelho especial para as votações. Atrás dos Capitulantes
estavam as cabmes da tradusão simultânea. O resultado das
votações era mostrado eletronicamente num telão no qual eram
projetados, por vezes, alguns documentários-video; ele foi muito
útil para a apresentação das experiências significativas, bem como
para passar alguns video após a refeição da noite. A Comissão
Central e as diversas Comissões dispunham de salas em abundância
para as reuniões de grupo. No subsolo trabalhavam os diferentes
serviços do Secretariado, sob a orientação do Secretário Geral: sala
da fotocopiadora e dos datilógrafos, sala dos computadores, serviço
de informação e tradução escrita.• A animação neste _setor era
constante, prolongando-se até altas horas da noite. Uma inovação
deste Capítulo foi o envio rápido das informações via FAX. Uma
equipa de técnicos especializados foi seguindo os grandes
momentos do Capítulo tendo apresentado, no final, um video nas
três línguas oficiais da Congregação.
A abertura do Capítulo

O início do Capítulo foi assinalado pelas boas-vindas do P.
Mosé Ponteio, Provincial do Brasil, na Eucari~tia celebrada ao cair
da tarde do dia 18 de Agosto. Tivemos depois o retiro pregado
pelo P. Pierre Schouver, Superior Principal âo Distrito do Bangui
(República Centro Africana) que nos convidou a uma re-leitura
concreta da nossa presença, do nosso carisma missionário, do
nosso relacionamento com as Igrejas locais nas quais convivemos
com as populações e as culturas. A Eucaristia oficial de abertura,
presidida pelo P. Pierre Haas, concluiu o nosso retiro. Ao
ofertório, todos os Delegados, chamados nominalmente, colocaram
sobre o altar uma vela acesa em sinal da renovação do seu
compromisso missionário. O primeiro ato do Capítulo foi a
apresentação do Relatório do Superior Geral, trabalho feito em
colaboração com os Conselheiros; o Relatório foi muito apreciado,
graças à visão que apresentava sobre o mundo e a Igreja dos
nossos dias e graças à análise pertinente que fazia sobre os
compromissos dos Espiritanos nas diversas Circunscrições.
A morte do P. Sammy Moore

A morte imprevista e repentina do Secretário Geral do
Capítulo, no domingo, dia 23 de Agosto, causou viva emoção em
todos os Capitulantes. A carreira brilhante do nosso _confrade
Sammy, a abertura de espírito, a atividade na Etiópia e no Sudão,
a grande paixão pela vivência do Evangelho e ainda o espírito
combativo eram algumas das caraterísticas bem marcantes cfa sua
personalidade e do seu caráter excepcional.
Fotos, de cima para baixo: 1 - Vzsta do interior de Vúa Kostka. 2 - Missa de abertura.
3 • Mamemos ames das refeições. 4 -A equipa de Vuleo em atividode. 5 -A MiMa de
exéquias do P. Sammy Moore.
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A sua atividade e total dedicação à Congregação foram estímulo

J>ara todos nós e nos encorajaram a tudo fazer pelo pleno êxito do

Capítulo. A missa de exéquias foi celebrada em ltaici, após a
chegada de seu irmão espiritano, o P. Mathews, vindo de Nova
Orleães, USA Seu corpo foi enterrado no jazigo dos espiritanos,
em São Paulo.
O método do Capítulo

Após a elaboração da Regra de Vida, em 1986, foi proposto que
se desse uma nova orientação ao Capítulo-92; a partir da
apresentação de doze experiências 'significativas' que refletiam da
melhor maneira possívef o carisma espiritano e eram 'típicas' dos
nossos compromissos face a situações novas e importantes para o
futuro da Missão, deveríamos fazer uma 'revisão de vida' e um
'discernimento comunitário'. Esta leitura da experiência feita
através da reflexão e à luz da fé e da fidelidade ao Espírito Santo
deveria fazer surgir certas diretrizes de ação e as necessárias
orientações missionária~ p~ra o conj~nto da Congr~gação e ind_icar,
ao mesmo tempo, os cnténos a seguir em eventuais compromissos
que venham a ser assumidos. Era o método bem conhecido do
'Ver, Julgar e Agir'; um método indutivo que viria enriquecer o
exame dos diferentes temas propostos à Assembleia bem como de
outros mais sistematizados, como a 'Animação-Administração', a
'Regionalização', a 'Formação', as- 'Fundações', os 'Irmãos', os
'Leigos-Associados', as 'Finanças' e as 'Modificações à RVE'. O
estilo deste Capítulo procurou privilegiar mais a 'vivência' do que
a redação de documentos.
As experiências significativas

No mês de Março, já as apresentámos, de maneira sucinta, em
'Especial - Capítulo 92'. Queremos agora insistir sobre a
diversidade e a complementaridade dos compromissos missionários
que elas pretenderam sublinhar. Ao longo das apresentações,
tornou-se clara uma nova aproximação missionária com as
populações e com as culturas através da escuta, do encontro
respeitoso e da conversão interior no relacionamento com os
poóres que evangelizamos. Através dos novos compromissos, foram
surgindo algumas palavras-chave: 'inculturação' (com os pigmeusBaka, Africa, com os índios huastecas, México, com a juventude da
Inglaterra), 'diálogo ecuménico' (projeto espiritano de Gamo-Gaga
com a Igreja Ortodoxa na Etiópia) e 'diálogo com as religiões'
(projeto de 'Pont-Praslin', na Ilha Maurícia, e grupo internacional
do Paquistão, num país islâmico), 'Justiça e Paz' de confrades
comprometidos nas lutas de suas comunidades em favor do
reconhecimento da dignidade humana (situação no Haiti,
comunidades de base nas favelas de S. Paulo), 'relacionamento' de
classes dominantes/classes dominadas, de mestiços e índios, da
tribo bantu e tribo baka, situações de pobreza, refugiados,
marginalizados nas grandes metrópoles, droga, Aids, etc,). De
salientar, igualmente, as novas perspetivas da educação em favor
do menor abandonado (Auteuil, França, e o projeto SERVOL na
Trindade e Caraíbas) bem como os novos impulsos e iniciativas de
antigas Circunscrições (Inglaterra, 'Nova Imagem de ser Paróquia',
na Guiana), situação presente e perspetivas de futuro nas jovens
Províncias (EAP), as quais continuam fazendo apelo à
solidariedade da Congregação.
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Leigos-Associados

Várias destas experiências suscitaram novas formas de
colaboração com os leigos. O testemunho de dois LeigosAssociados, presentes como observadores, Dermot McLaughlin
(TransCanada) e Laila Vannahame (Alemanha), sensibilizou a
Assembleia quanto a novas formas de pertença à Congregação de
leigos fortemente engajados no trabalho da Missão com os
Espiritanos. Como eles próprios o referiram, a espiritualidade
Fotos: De cima para baixo: 1 - Assembleia Geral 2 - Tradução simu/1/inea. 3 Sala dos
computadores. 4 - Reunião de comissão. 5 - Laila Vannahme e Dennot McLaughlin,
Leigos-Associados.
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espiritana e libermaniana pode alimentá-los e fortalecê-losna sua
atividade missionária. Vários capitulantes se manifestaram ainda
sobre outras experiências similares, o que é um sinal eviden~e de
mudança na Igreja e na Congregação.
Eleições

Os capitulantes refletiram sobre um novo método de eleição do
Superior Geral, método esse que, em parte, já foi posto em prática
neste capítulo. As Comissões estudaram as necessidades da
Congregação ara os próximos seis anos e o perfll ideal do
Superior Gera e seus Conselheiros. Partindo da apresentação de
alguns nomes, era feito um discernimento nas comISSões, e depois
em grupos mistos, para se chegar a um 'consensus'. Foi assim que,
num clima de senedade e de oração, chegámos a um consenso
muito positivo. Recordemos que o P. Pierre SCHOUVER foi
eleito Superior Geral no dia 08 de Setembro, terça feira, durante
o ·terceiro escrutínio, com maioria absoluta de votos: 42 dos 77
possíveis. Na segunda feira, dia 14 de Setembro, foram eleitos
quatro Conselheiros Gerais com maioria de 2/3 dos votos: os PP.
Godfried Odigbo (Nigéria), Bernard kelly (Transcanada), Sérgio
Castriani (Brasil), e Franz Wijnen (Holanda). No dia 15 de
Setembro, foram eleitos, com maioria absoluta, os PP. Bernardo
Bongo (Angola) e Jean-Michel Jolibois (França). No dia 16 de
Setembro, quarta feira, foram escolhidos o 1° e 2° Assistentes,
respetivamente, os PP. B. Kelly e G. Odigbo. O Ecónomo Geral da
Congregação será nomeado pelo novo Conselho Geral.
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Passeios e diversões

À noitinha, bastantes confrades se reuniam no salão-bar para
uma conversa descontraída, um jogo de cartas, etc, enquanto iam
saboreando um 'Wisky', uma 'Antártica' ou um 'Guaraná'. Nos
finais de semana, o P. Jean-Yves Urfié e a equipa de Serviços
apresentavam uma sessão de variedades, subordmada ao tema
'eleições'. Foi numa dessas sessões que a observadora l..aila foi
'eleita' Superiora Geral; numa outra, surgiu o perfil mais
inesperado do 'perfeito' Superior Geral. Graças à gentileza de um
amigo dos espiritanos do Brasil, o Snr. Cattoni, Dirigente de uma
Agência de Turismo, tivemos à nossa disposição dois onibus para
os passeios de fim de semana: ltu e Salto, São Paulo e Aparecida
do Norte. Ele ainda nos convidou para almoçar numa churrascaria
de S. Paulo e para alguns momentos de 'relax' no seu 'Sitio' em
Jundiaí.
Fotos: De cima para baixo: 1 - As Eleições. 2 - .o 'aceito' do novo Superior
Geral. 3 - Os jovens de uma favela. 4 - No salão-bar. 5 - A foto do Capítulo:
os Capitulantes e os membros do Serviços.

Responsáveis: PP.Patrick Hollande e Manuel Martins, Serviço de Informaçao C.S.Sp., Clivo di Cinna 195 - 00136 ROMA, Italia

