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Editorial
O Espírito do Senhor

"O Espírito do Senhor encheu a terra inteira
e, abrangendo em si todas as coisas, faz-se
compreender em todas as Unguas".

Este cântico de entrada da missa do Pentecostes foi
para mim como que um refrão durante o Capítulo
Geral de Itaici. O Espírito presidiu à preparação e ao
desenrolar dos trabalhos. O Espírito tocou
profundamente os Capitulantes e mostrou-nos novos
caminhos que vêm interpelar o nosso comodismo
pessoal. O Espírito deu novo impulso à nossa
espiritualidade missionária. Acima de tudo, tivemos
uma presença contínua e sempre criativa do Espírito
Santo. Tal presença foi sentida por todos os
participantes. Re-descobrindo a inspiração da nossa
família espiritana e vendo como tal inspiração vai
atuando nos acontecimentos do nosso dia a dia, os
Capitulantes sentiram-se entusiasmados a prosseguir
na fidelidade ao nosso carisma.
Embora o Capítulo seja um acontecimento
realizado no passado, a sua influência continua bem
viva no presente. Vendo que os Capitulantes nele
saciaram a sua 'sede', muitos confrades decidiram
igualmente vir 'dessedentar-se' na mesma fonte. E
ninguém tem sofrido qualquer decepção.
Quanto mais se busca a mudança, mais imutável a
'coisa' fica. Continuaremos a ter perspectivas
diferentes: norte e sul, direitas e esquerdas; mas o
Espírito continuará a soprar onde quer.
Continuaremos a enfrentar problemas; mas eles não
nos levarão ao desânimo. Tenho recebido várias cartas
nas quais se insiste em dar uma nova ênfase à Novena
do Pentecostes. Os Associados espiritanos partilham
conosco as suas descobertas: 'Espirito Divino, quero
ser diante de Ti como uma leve pluma para que o Teu
sopro me possa levar lá onde Tu desejas, sem a
mínima resistência da minha parte'. (Cf. Libermann
CSJ 86). Continuam a ser feitos apelos à fidelidade ao
nosso carisma e a agirmos com criatividade sempre
renovada.
Como me estou sentindo em Roma? Por vezes, as
coisas ·parecem mais do que nunca fora de alcance.
Outras vezes, me sinto bem apoiado pelas pessoas,
como que levado nos seus próprios ombros, morem os
confrades em Clivo di Cinna ou nas diferentes
Circunscrições. Ao terminar o dia, existe também
muita poeira que devo sacudir dos meus próprios
ombros. Ajudar a sociedade na sua luta pela
libertação exige bastante das pessoas. Mas nós
estamos prontos. Como escreve S. Paulo, 'a Criação
inteira geme e sofre; também nós gememos, nós que
possuimos as primícias do Espírito' (Rom. 08, 23).
P. Bernard KELLY, Primeiro Assistente.

O dia 02 de Fevereiro em Roma
O conferencista do dia

02 de Fevereiro na Casa

Generalícia não era
espiritano; foi o P. Vincent
JORDY, da Diocese de
Estrasburgo: tal
acontecimento é deveras
singular. Estudando no
Seminário Francês, o P.
Jordy está preparando a
sua tese de Teologia
Espiritual subordinada ao
tema: 'A noção de
passividade na vida
espiritual, à luz das Cartas
Espirituais do P.
Libermann (1829 -1840)'.

O conferencista
começou a interessar-se·
O P.Jordy é apresentado pelo P.Fréchard
p e Io S e sc r i t o s d e
Libermann graças às
'équipes de vie' animadas
pelos confrades espiritanos
do Seminário Francês; tem uma grande simpatia por Libermann
pois ambos tiveram uma experiência óe conversão muito
parecida. A sua exposição foi um testemunho pessoal e uma
evocação de aliuns aspectos da espiritualidade litiermaniana, no
primeiro penodo das Cartas Espirituais: a radicalidade
evangélica, a liberdade interior, a disponibilidade ao Espírito, o
desejo de santidade e de união com Deus, origem de toda a
ação.

A celebração eucarística, na qual participaram todos os
espiritanos presentes em Roma, foi presidida pelo Cardeal
Margeot, da Ilha Maurícia, tendo o P. -Pierre Schouver feito a
homilia. O dia do nosso Fundador .foi vivido em ambiente
festivo e de grande convívio.

O Cardeal Margeot presidindo à Eucaristia.

Visita aos confrades da Etiópia
De 04 a 20 de Fevereiro, o P.
Pierre Schouver visitou os confrades
que trabalham na Etiópia, alguns na
região de Borena (Sidamo) e outros
na região sul e norte de Orno
(Gamo Gofa). Tendo chegado à
Etiópia em 1972, os espiritanos logo
puseram em prática as dimensões da
evangelização, segundo o espírito do
Concílio: fizeram um grande esforço
de inculturação. através da
aprendizagem das línguas locais,
dedicaram-se à primeira
evangelização e à Formação,
ajudaram imenso no
desenvolvimento social das
populações durante os anos da
grande carestia e da guerra e
colaboraram ecumenicamente com a
Igreja Ortodoxa.
O Superior Geral visitou a região
Visita ao Centro de Formaçao ortodoxa de Chencha
de Gamo Gofa .juntamente com o
Pro-Núncio Apostólico em Addis
Abeba, com o P. Bernard Dubasque,
membro do Conselho Pontício para a Unidade dos Cristãos e com o P. Brian McLaughlin, Provincial da Irlanda. É
nesta parte do país que os espiritanos se engajaram de uma maneira mais profunda e original na colaboração
ecuménica com a Igreja Ortodoxa trabalhando, conjuntamente, na Formação dos padres e diáconos ortodoxos, na
renovação das paróquias e na primeira· evangelização das populações nómadas Hamar e Geleb. Este projeto, que
representa uma nova dinâmica missionária, está sendo avaliado à luz das orientações missionárias e ecuménicas da
Igreja dos nossos dias e à luz da sensibilidade da Igreja católica local, a qual é minoritária. Dos cinquenta milhões de
habitantes da Etiópia, cerca de trinta milhões pertencem à Igreja Ortodoxa, sendo os católicos apenas umas três
centenas de milhar.
O Superior Geral e os que o acompanhavam puderam ter um encontro com o Patriarca da Igreja Ortodoxa da
Etiópia, com o Cardeal Arcebispo de Addis Abeba e com os Vigários Apostólicos dos diferentes sectores.

Notícias
Decisões do Conselho Geral

Kwara Benue).

- No dia 10 de Novembro de 1992, nomeou o P.Benoit
DIEME, como Superior da Fundação da Africa Central,
por un mandato de três anos, cóm início a partir do 01
de Julho de 1993.

- No dia 02 de Abril, confirmou a eleição do P. Martin
KEANE como Superior do Distrito do Quénia, por um
período de três anos, com início a partir de 25 de Abril
de 1993.

- No dia 24 de Fevereiro, com o consentimento do seu
Conselho, o Superior Geral modificou o estatuto da
Circunscrição de Bagamoyo (deixou de ser Distrito e
passa a ser Grupo sob a jurisdição da Administração
Geral) e nomeou o P. Walter DAMEM Superior do
Grupo de Bagamoyo por um período de três anos, com
início a partir de 24 de Fevereiro de 1993.

- Em Março, fez as seguintes primeiras nomeações:

- No dia 26 de Fevereiro, confirmou a eleição do P.
John GEARY como Provincial do TransCanadá por um
período de três anos, com início a partir de 01 de Julho
de 1993.
- _No dia 02 de Abril, confirmou a eleição do P.
Ferdinand COTE como Superior do Distrito de Kogi por
um período de um ano, com início a partir de 10 de
Abril de 1993. (Anteri.omente este Distrito era denominado
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Gregory AUGUSTINE (Trindade)
a partir de 01 de Maio de 1993.
Nicetas KYARA (EAP)
Michael MASSAWE (EAP)
Peter KIARIE (EAP)
Joseph KAHEMA (EAP)
John MAENDELEO (EAP)
Curtis POYER (Trindade)
Lys-Stéphane FLORIVAL (Haiti)
a partir de 01 de Julho de 1993.
Orlando C. TORRES (Porto Rico)
Anselm NJOKU (Nigéria)
Paschal NDEZE (Nigéria)
Christopher CHUKWU (Nigéria)
Patrick OKEAHIALAM (Nigéria)

Trindade
Zaire
Congo
Zaire
G. Bissau
G. Bissau
México
Haiti
Porto Rico
Zimbabwe
Zimbabwe
Nigéria
Nigéria

Thomas AKPEN (Nigéria)
a partir de 01 de Setembro de 1993.
Benedito CANGUERO (Angola)
Jean-Baptiste MUNGWELE (FAC)
Teodoro M. TAVARES (Portugal)
Michel BESSE (França)
Francis TANDOH (WAF)
Francis JACKSON-DOUKOL (WAF)
a partir do 01 de Outubro de 1993.

Nigéria
Angola
Brasil
Tefé
Paraguay
Gâmbia
Gana

Calendário do Conselho Geral

'bassari' foi o segundo tema; finalmente, foi apresentado
o tema "A infância abandonada nos meios sub-urbanos
e as escolas pre-catequéticas" nos arredores de Dakar. A
grande novidade desta Assembleia foi a presença do
Superior Principal da Serra Leoa, devido à proximidade
dos confrades da Guiné, bem como a presença do
Superior Principal de Cabo Verde. Surgem perspectivas
significativas de regionalização, re-agrupando confrades
de expressão francofone, lusofone e anglofone. O
Distrito do Senegal compreende quatro países: Senegal,
Mauritânia, Guiné Bissau e Guiné Conakry.

- P. Schouver: Irlanda (18 a 25 de Abril).
- P. Bongo: Angola (Março), Capítulo da FAC

(Abril).
- P. Jolibois: Congo, Gabão, Capítulo da FAC, França
(Março-Abril).
- P. Castriani: Região da América Latina, Brasil
(Março-Abril).
- P. Moreira Dias: Friburgo (Março-Abril).

Publicações

Angola
O Superior Geral tomou a iniciativa de convocar para
uma reunião na Casa Generalfcia, no dia 24 de Março,
os responsáveis das Congregações que têm missionários
em Angola. O P. Bernardo Bongo, recém-chegado de
Angola, estava à altura de dar o ponto da situação vivida
no país. A finalidade deste encontro era tentar descobrir
qual a contribuição que os Institutos poderiam dar em
favor da paz e da reconciliação, para se sair de uma
lógica de guerra muitas vezes ampliada pelos meios de
comünicação.

Ilha Maurícia
No dia 04 de Março de 1991, Mgr Maurice PIAT,
CSSp, foi nomeado Bispo Auxiliar de Port-Louis pelo
Papa João Paulo II. No dia 15 de Março de 1993, foi
nomeado Bispo titular da Diocese, sucedendo ao Cardeal
Jean Margeot. Mgr PIAT é o 11º Bispo de Port-Louis.

- O P. Gérard VIEIRA, antigo Vigário Geral de
Conakry e atual Superior Principal do Distrito do
Senegal, acaba de publicar o primeiro volume da história
da Igreja na Guiné (edições S. Paulo de Dakar)
intitulado "SOUS LE SIGNE OU LAICAT -L'EGLISE
CATHOLIQUE EN GUINEE", Tome I - 1875/1925.
Porque escolheu este título? Mgr Robert Sarah,
Arcebispo de Conakry, lembra no prefácio que os três
filhos do Rei de Rio Pongo, foram conduzidos por
Faidherbe a Dakar. Depois de iniciados na fé, foram
batizados pelos espiritanos; em seguida, fizeram um
apelo aos missionários para que começassem a
evangelizar as populações a partir de Boffa. Por
conseguinte, desde as origens, os leigos exerceram uma
missão preponderante, a qual continua no presente,
através da formação dos catequistas e do ensino ·em
geral. Após a ordem de expulsão dos missionários dada
por Sékou Touré em 1967, foram os leigos que
assumiram a responsabilidade de defender e propagar a
fé cristã em todo o solo guineense. Tal compromisso
será tratado no segundo volume. Lembremos que a
evangelização da Guiné foi feita a partir da Serra Leoa.

O Pós-Capítulo
O Distrito do Senegal tomou a iniciativa de convocar
uma Assembleia Geral, em Janeiro passado, para pôr em
prática as orientações do Capítulo. Os confrades
presentes seguiram o mesmo método de Itaici para
refletir sobre três experiências significativas locais e
delas tirarem alguns ensinamentos. O primeiro tema,
"Palavra de Deus e louvor na Africa", foi apresentado
pelo P. Gallon que durante os últimos 19 anos vem
trabalhando ao serviço da evangelização através da rádio;
um video coordenado pelo P. Lambrecht sobre o '
trabalho missionário em Salémata, região da tribo

A primeira Igreja de Boffa, Guiné (Arquivos CIM).
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- "No Coração da Amazónia, JURUÁ, O RIO QUE
CHORA", da autoria do confrade holandês P. João

DERICKX, publicado
Petrópolis.

pela 'Editora Vozes'

: P. Franciscus C0MPEN (Holanda)
: P.Martinus van K00LWDK (Holanda)
: P. Adriapus de LAAT (Holanda); P. Adrianus
LIEBREGTS (Holanda); P. Christianusvan MEDL
(Holanda).

1992,

- Boletim dos Leigos Associados:
'La Plume' é o boletim de ligação entre os Leigos que
decidiram viver o carisma espiritano. Saíu já o segundo
número, em Janeiro passado. O impulso imcial foi dado
em Junho de 1991, na reunião de Pittsburgh na qual
participaram os leigos que, de uma maneira ou de outra,
estão vivendo o carisma espiritano. É do conhecimento
geral que dois Leigos-Associados estiveram presentes no
Capítulo, como observadores. Presentemente, o P. Frans
Wijnen é o seu correspondente oficial junto ao Conselho
Geral. O boletim apresenta alguns testemunhos, vários
extratos de correspondência e uma reflexão sobre o lugar
dos Leigos espiritanos dentro da Congregação, de acordo
com as orientaçôes do documento final do Capítulo.

Um mosaico sobre o P. Brottier
A pedido dos Diretores da Obra de Auteuil, a artista
Mosca da Selva iniciou, há cerca de um ano e meio, a
realização de um mosaico (20 m2) do P. Brottier no
interior da Basílica de Lisieux, dedicada a Santa
Teresinha do Menino Jesus. Desde o início da sua
atividade em Auteuil, o P. Brottier confiou a Obra a
Santa Teresinha. A artista vai executando o seu trabalho,
inspirando-se na antiga e célebre tradição da escola de
mosaico de Ravena, Itália. É um trabalho que exige
muita técnica e que, ao mesmo tempo, segundo suas
próprias palavras, é uma experiência espiritual: "Quando
executamos um mosaico, vivemos fora do tempo,
vivemos um tempo que está próximo do tempo divino".

50 anos de Profissão Religiosa:

15 Agosto : P. Constantine J. C0NAN (USNE); P. Tosello O.
GIANGIAC0M0 (Porto Rico); P. Edward J.
KELLY (USA/E); P. Knolly KN0X (Trindade); P.
NormanF.L0RD(USNW);P.PeterNICH0LS0N
(Trindade); P. John J. WALSH (USNW).
29 Agosto : Ir. Adelino Sousa CARVALHO (Angola).
70 anos de Sacerdócio:

29 Julho

: P. Patrick J. WALLIS (Irlanda).

65 anos de Sacerdócio:

29 Julho

: P. Alexis RIAUD (França).

50 anos de Sacerdócio:

04 Julho

: P. Richard AEBI (Suiça); P. Bruno BLENY
(França); P.Jerôme FRITSCH (França); P.Joseph
A. FRITSCH (França); P. Gaston GAUTHIER
(Martinica); P. Max RAB0UD (Bangui); P. Ernest
REY (Guiana); P. Erasme VIANIN (Suiça).
11 Jul.
: P. Francis C. BARRY (Inglaterra); P. Andrew
CARR0LL (Gâmbia); P. Patrick J. CREMINS
{Irlanda); P. John B.ENRIGHT(Irlanda); P. James
F. MEADE (Quénia); F_.Michael J. 0'C0NN0R
(Irlanda).
19 Jullho : P. William J. McELR0Y (USNW).
25 Julho : P. Christianus. van den B0SCH (Holanda) P.
Jacobus C0MMANDEUR (Holanda); P. Lucas
C0MPEN (Holanda); P. Josephus DAVITS
(Holanda); P. Antonius van H0RRIK (Holanda); P.
Engelbertus van KEMPEN (Holanda); P. Adrianus
KRIST (Holanda); P. Waltherus van de PAS
(Holanda); P. Johannus WARMENH0VEN
(Holanda).
29 Julho : P. Roger SCHNABEL (França).
40 anos de Episcopado:
07 Março : Mgr Thomas J. BR0SNAHAN (Irlanda).

Os nossos defuntos
O mosaico do P. Brottier em Lisieux.

Os nosso Jubilados
.70 anos de Profissão Religiosa:

15 Agosto : P. John R. MARX (USA/E).
65 anos de Profissão Religiosa:

15 Agosto: P. Joseph B. MURPHY (USNW).
30 Agosto: P. Martin P. 0'DWYER (Trindade).
30 Agosto: P. Patrick F. WALSH (Irlanda).
60 anos de Profissão Religiosa:

16 Julho : P. Edmund P. SUPPLE (USA/E).
27 Agosto: P. Wilhelmus van den..EEDEN (Holanda)

27 Jan.
05 Fev.
06 Fev.
08 Fev.
13 Fev.
13 Fev.
17 Fev.
20 Fev.
20 Fev.
23 Fev.
26 Fev.
03 Mar.
03Mar.
11 Mar.
19 Mar.
27 Mar.
30 Mar.
06 Abr.
07 Abr.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

P. Bernard AGUILL0N (França), 70 anos.
P. John H0URIGAN (Irlanda), 79 anos.
Ir. Damião OLIVEIRA, (Portugal), 82 anos.
P. Josef Theodor RATH (Alemanha), 90 anos.
P. Albert van EIMEREN (Holanda), 78 anos.
P. Martin PEETERS (Zaire), 60 anos.
P. Philip SHANAHAN (Irlanda), 67 anos.
P. Johannes W. BESSELINK (Holanda), 79 anos.
P. Franz KL0KE (Alemanha), 82 anos.
P. William HURNEY (USNW), 80 anos.
P. Lucien DIETERLEN (França), 79 anos.
Ir. Thomas SL0AN (USA/E), 75 anos.
Ir. Evariste GERARD (França), 81 anos.
P. Michael MULV0Y (USNE), 91 anos.
P. François M0URGUES (França), 77 anos.
P. Edward J. FITZGERALD (Irlanda), 83 anos.
P. Joseph VARGA (USA/E), 74 anos.
P. Charles P.C0NN0RS (Porto Rico), 81.
P. George LAHIFFE (Irlanda), 79 anos.

Responsáveis: PP.Patrick H0LLANDE e Manuel MARTINS, Serviços de Informação, CSSp, Clivo di Cinna, 195 - 00136 ROMA

