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CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO

-

Editorial
Nosso Compromisso em África

Em 1868, o espiritano francês P. Anton Homer e
seus companheiros fundaram a Missão católica de
Bagamoyo, Tanzânia, aquela que viria a ser a 'mãe' de
todas as igrejas da África oriental. No próximo dia 15
de Agosto, celebrar-se-á em Bagamoyo o respetivo 125º
aniversário, recordando os grandes feitos espiritanos
no continente africano; tal celebração será, ao mesmo
tempo, um convite à renovação do nosso compromisso
espiritano na evangelização da África.
Os primeiros missionários espiritanos na África
oriental pregaram a Palavra de Deus aos numerosos
convertidos e procuraram orientá-los noutras
atividades, ensinando-os a ganhar a própria vida como
agricultores, carpinteiros, marceneiros, alfaiates,
pedreiros e tipógrafos. Há um século, 1873, um
ministro imperial de Westminster, no seu relatório
sobre a África oriental, assim enaltecia os espiritanos:
"...são um modelo a seguir na evangelização da África".
Na África de nossos dias, tal caraterística global de
evangelização toma-se ainda mais necessária. Foi
neste espírito que a 'libertação integral' do homem, a
ação . pela 'justiça e paz' e a participação no
desenvolvimento foram integradas na RVE (14) como
elementos constitutivos da nossa missão
evangelizadora.
Após o primeiro contato dos espiritanos com o
continente africano na parte ocidental, em 1779, a
África passou a ser para n6s um lugar privilegiado
como prioridade missiQnária. Os nossos Fundadores
exultariam ao ver na nossa famflia espiritana três
Províncias Dorescentes e quatro Fundações muito
promissoras na África dos nossos dias.
Nas vésperas do séc. XXI, a África está passando
por grandes mudanças. Elas colocam-nos perante
enormes desafios que nos convidam à solidariedade
nesta nova era da evangelização. A Igreja procura
responder a este desafio através da Assembleia
Especial do Sínodo dos Bispos para a África, a
realizar em 1994, subordinada ao tema: 'A Igreja em
África e a sua missão evangelizadora a caminho do
ano 2.000: sereis minhas testemunhas' (At. 01,8).
Possa este grande acontecimento estimular e ajudar
todos os espiritanos, segundo o espírito de ltaici, a
aprofundar o nosso compromisso com a Missão,
sobretudo na evangelização da África. Segundo os
diferentes carismas, saibamos dar as mãos, na oração
e no trabalho assíduos, implorando as bênçãos de
Deus para este Sínodo.
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Bagamoyo 1868 - 1993
'125º aniversário da Igreja na África oriental'
No dia 15 de Agosto, a
Paróquia de Bagamoyo
celebrará o 125°
aniversário _de presença da
Igreja na Africa oriental.
Foi no dia 16 de Julho de
1868 que o P. Anton Horn
e o P. Étienne Baur,
espiritanos da Alsácia,
iniciaram o apostolado
missionário um quilómetro
ao norte de Bagamoyo; foi
uma cerimónia simples
durante a qual foi erguida
a primeira cruz junto à
costa do Oceano Indico.
Os primeiros escravos Torre da 1ª Igreja costrnida em 1872
libertados eram
transferidos de Zanzibar
para a aldeia cristã 'Liberté' de Bagamoyo a qual, em 1871, tinha
400 escravos e, em 1875, já ultrapassava a meia çentena. Nesta
altura, a escravatura conh~u o seu apogeu na Africa oriental:
cerca de 70.000 escravos vendidos anualmente no mercado de
Zanzibar. As 'Constituições' da Congregação do Espírito Santo
de 1876 orientavam os missionários a "combater a escravatura•
e a "comprar o maior número possível de escravos•. A aldeia
cristã 'Liberté', para os escravos, existirá até 1900.

Desde o início, a missão de Bagamoyo foi o ponto de partida
para novas missões no interior. Após 1877, quase todos os anos
os espiritanos iniciavam novas missões em Tanganica e, mais
tarde, também no Quénia. Em 1878, chegaram os Padres
Brancos, os missionários da África, e, em 1888, os missionários
beneditinos alemães. Todos iniciaram o m!5sionação a partir de
Bagamoyo, a 'mãe de todas as igrejas da Africa oriental'.
Devido à expansão missionária, a sede da Diocese foi
posteriormente transferida de Bagamoyo para Morogoro;
Bagamoyo passou a ser uma paróquia mais pequena onde viviam
centenas de cristãos ao lado de milhares de muçulmanos. Aqui
funcionou o primeiro seminário da África oriental até 1969, ano
em que foi transferido para Morogoro..
O P. Frits Vertijnen, espiritano holandês, vigário de
Bagamoyo, conseguir salvar num pequeno museu da paróquia as
memórias dos tempos mais antigos. Em 1991, o P. Valentine
Bayo, da EAP, foi nomeado pároco de Bagamoyo.
(Comunicação do P. John HENSCHEL)

Missão no Leste europeu
Em Janeiro passado, após a reunião anual dos Provinciais da
Europa, o P. Gregor Lua, Provincial da Alemanha, visitou a parte
oriental da Alemanha; apresentou, depois, um projeto de

O P. Ray Maher em AliJan, na Sibéria

implantação espiritana na ex-Alemanha•Oriental de que salientamos
alguns elementos:

O atual espaço da ex-Alemanha Oriental é uma 'terra de missão
e de antecipação'. Nos últimos quarenta anos, a percentagem de
cristãos baixou de 90% para 25%. Em cada 100 crianças que nascem
apenas 05 recebem o batismo na Igreja Protestante (21 % ) ou na
Igreja Católica (04%). Para três quartos da população, a IgreJa, Deus
e a fé nada representam.
Sendo uma minoria e enfrentando numerosos problemas, as Igrejas
da ex-RDA dão testemunho de numerosos valores, fruto da ação do
Espírito. Santo, ao longo dos últimos 40 anos:
- um novo tipo de cristãos mais engajados e mais motivados.
- um espírito decididamente ecuménico pois as comunidades
cristãs conviveram lado a lado durante o regime comunista.
- uma Igreja oficial menos rica, menos poderosa e mais próxima
do povo e dos pobres.
- as paróquias tornaram-se espaços de 'convívio', de solidariedade
e de entre-ajuda.
A situação vivida pelas Igrejas exige tarefas fundamentalmente
missionárias, tais como a formação dos cristãos, o serviço da
caridade, o acolhimento aos estrangeiros, a abertura ao exterior e ao
Terceiro Mundo, um novo estilo de vida, etc.
No Báltico, os Bispos de Magdeburg e de Rostock propuseram
algumas paróquias aos espiritanos. Estes dois lugares oferecem
possibilidades de um trabalho paroquial, de animação missionária a
nível diocesano e ainda um mmistério com grupos específicos, por
exemtJlO, com os refugiados e com os estivadores. "Uma participação
na missão da Igreja nesta regi.ão, sublinha o P. Jean-Paul Hoch (cf.
'Aux quatre vents', 03), permitiria que uma Congregação missionária
ganhasse uma experiência muito valiosa para outros pafses da Europa
e do mundo, onde o 'secularismo' nos obriga a re-ver as nossas
perspetivas e a nossa prática pastoral e missionária".
Os PP. Johann Henschel (Alemanha), Brendam Dugan e Raymond
Maher (Irlanda) já foram nomeados para iniciar uma implantação
espiritana em Rostock. Durante o período de férias, o P. Ray Maher,
antigo vice-presidente do Conselho para o Desarmamento nuclear na
Irlanda, acolheu algumas das crianças que sofreram irradiações
atómicas em Chernobyl no ano de 1991. Durante três meses, no
Verão de 1992, foi a Aldam, Sibéria, para ajudar a diretora do
Departamento de· Educação, desejosa de melhorar o sistema de
formação dos professores. Após a sua conversão, ela espera o
desenvolvimento e o crescimento da Igreja na região. Apresentamos
ao lado um testemunho do P. Maher.

"Houve numerosas ocasiões para uma
primeira ou pre-evangelização: reuniões com
os estudantes, com os professores e com os
funcionários, etc. Pediam-me que falasse de
mim mesmo, da minha fé, das minhas
motivações. Ficavam particularmente
fascinados pelo conceito 'religi.oso ativo' e
pela atividade no setor da Justiça e paz'. Em
gera~ havia uma vaga abertura à religi.ão mas
muito misturada com certa atração para o
mundo 'paranormal~ através do tar6 (jogo de
cartas), da astrologi.a e dos 'milagres~ etc.
Senti isso nos jovens e nas pessoas idosas. O
comunismo já não é considerado como algo
que possa dar sentido à vida. Procurando um
novo 'ethos~ uma nova crença, eles correm o
risco de o materialismo se tornar essa nova
crença.
Juntamente . com outros missionários,
religi.osos ou leigos, senti que teríamos
ocasiões maravilhosas para uma preevangelização e para iniciar o catecumenato.
A este respeito, estou profundamente
convencido que se torna vital encontrar os
meios necessários para que a 'nova' Igreja na
~ússia possa aprender algo do Ocidente, da
Africa e da América Latina. De tais origens .
viria uma melhor compreensão sobre a
missiologi.a, sobre o respeito pelas culturas
locais, sobre as comunidades de base e sobre
a solidariedade para com os marginalizados".
R.M.

Notícias
Decisões do Conselho Geral:
- No dia 28 de Abril, nomeou o P. Henri KUCKERTZ,
do Distrito da África do Sul, para, ser o elo de ligação
entre a SCAF (Fundação da Africa Austral) e o
Conselho Geral até que seja nomeado o respetivo
Superior da Fundação ou - caso ele não seja nomeado
proximamente - ser ele o Superior da SCAF durante três
anos, com data a partir de 01 de Junho de 1993.
- No dia 10 de Maio, nomeou o P. James HURLEY, da
Província da Irlanda, Secretário Geral da Congregação,
por um mandato de três anos, com data a partir de 01 de
Setembro de 1993.
2

- No dia 14 de Maio, o Superior Geral com o
consentimento do seu Conselho, aceitou o pedido do ·
Provincial da Espanha, P. Victor CABEZAS, de deixar
o seu cargo antes do final do mandato; no Capítulo da
Província, em Setembro, será nomeado o novo Provincial
e ele terminará o seu mandato.
- Em Maio e Junho de 1993 fez as seguintes primeiras

nomeações:

Gilberto Rosa da SILVA (Brasil) . . . . Prov. do Brasil
José Altevir da SILVA (Brasil) . . . . . Prov. do Brasil
Luke TAKAYE (FAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Bangui
Christian THUET (França) . . ........ Madagascar
Frezy Tam-Tsi KIM (FOI) .... Papuásia/Nova Guiné

Calendârlo do Conselho Geral:
P. Schoover: Capítulo da Polónia (final de Junho), 125°

Aniversário de Bagamoyo (meados de Agosto).
B, Kelly: Capítulo da Inglaterra (final de Junho),
Capítulo do Canadá (Agosto).
G. Odigbo: Curso de francês em Paris, (Julho e Agosto).
F. WJjnen: Capítulos de Alemanha e da Polónia (Junho
e Julho).
S. Castriani: Reunião no Ghana (Julho).
J. M. Jolibois: Conselho Ampliado da Suiça (Junho).
B. Bongo: Capítulo da Espanha (Setembro).
Moreira Dias: Friburgo (Junho e Setembro) Capítulo do
Brasil (Julho).
Casa Generalícia
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Decisões do Capítulo Geral sobre a RVE:

Nº. 167,5: acrescentar: "O processo de eleição é o indicado
no nº. 237".
Nº. 178,1: acrescentar: "São eleitores todos os professos;
são elegíveis todos os professos de votos perpétuos".
Nº, 178,2: acrescentar: "O Capítulo Provincial pode tomar
a forma de uma Assembleia Geral à ·qual todos os
membros são convocados. A Assembleia Geral funciona
como o Capítulo".
Nº. 179: omitir a seguintes palavras: "... e os Superiores
Maiores originários da Província".

missionárias: o auxílio aos refugiados, o desafio da
AIDS, particularmente no Uganda, e o cuidado com a
missão 'ad gentes' (Zâmbia, Zaire).
Fusão Kilimanjaro-EAP
Para testemunhar a unidade espiritana junto das
Igrejas locais, no dia 02 de Fevereiro, o Distrito do
Kilimanjaro (um dos três ,Distritos que colaboraram na
criação da Fundação da Africa de Leste) deixou de ter
existência jurídica e os seus membros tomaram-se
membros de nomeação da jovem Província. Foi um
acontecimento que mereceu as devidas celebrações.
Não foi difícil aos espiritanos reconhecer o
simbolismo das celebrações. Foi uma experiência de
morte-ressurreição, festejada no dia 01 de Fevereiro com
uma refeição na Casa do Distrito e com uma reunião no
Seminário de Usa River - Casa Principal da Província;
no dia seguinte, houve a celebração da Eucaristia e uma
refeição, com a presença do Bispo de Arusha.
Aproveitando a ocasião, o Provincial falou aos
presentes sobre as esperanças e os desafios desta união
de Circunscrições. Se deve crescer a vida nova que foi
celebrada, então todos devem cooperar para tomar real
a unidade do Evangelho o qual deve ser testemunhado
nos nossos compromissos de espiritanos.
Num gesto alegre e muito simbólico, o Superior do
Distrito-cessante entregou as suas chaves nas mãos do
novo Provincial. Começava bem a nova vida da
Circunscrição.
Encontro dos Superiores da América Latina
De 09 a 13 de Março, realizou-se em Asuncion do
Paraguay o primeiro encontro dos Superiores da
América Latina (Brasil, Paraguay, México, Haiti e
Caraíbas). Foi decidido abrir um Noviciado de língua
espanhofa em Porto Rico, em Julho de 1994, o qual será
frequentado pelos Noviços do Haiti, de Porto Rico, do
México, do Paraguay e da Espanha. As outras
Circunscrições da Região colaborarão na medida de suas
possibilidades. O aumento de vocações nesta região é
portador de muitas esperanças.

Novos FAX:
(230) 241 82 38.
Superior Principal da !\{aurícia:
Fundação do Oceano Indico (Reunião): (04) 53 {J6 94.
Casa Provincial da Polónia:
(48) 52 7113 38.

Capítulo da EAP
Em Janeiro passado; a EAP realiwu em Arusha,
Tanzânia, o segundo Capítulo da Circunscrição;
estiveram presentes 21 delegados, alguns convidados e
observadores; pretendiam fazer uma avaliação do Projeto
elaborado no Capítulo de 1990. Não faltam sinais de
esperança, pois a Província tem 30 aspirantes no curso
de Filosofia, 11 noviços e 25 Professos nos cursos de
Teologia e na Pastoral. Da Província da EAP são
originários 85 confrades.
Foram abordados numerosos problemas concretos: a
necessidade de Formadores a tempo pleno, o Estágio de
pastoral (OTP e PEP), a vocação dos Irmãos, os Leigos
Associados, a necessidade de ter permanentemente o
primeiro Assistente no Provincialato, Jl autonomia
financeira, etc. Foram ainda sugeridas novas prioridades

Estudantes espiritanos com seus Formatú,res, no Paragua'J

Capítulo da FAC
De 27 de Março a 02 de Fevereiro, reatirou-se no
escolasticado 'Poullart dcs Places', Br8Z1.3.ville, o
primeiro Capítulo da FAC. Os PP. Jolibois e Bongo
representavam o Conselho Geral. Entre os 37 participantes com direito de voto estavam os Superiores
elos Distritos fundadores. Os trabalhos decorreram num
clima de seriedade, de responsabilidade e de realismo;
era evidente a vontade de re-definir o projeto da
Fundação e de afirmar a sua identidade própria. Foi
3

mais uma etapa para a criação da futura Província, a
qual deve ter em conta os problemas de governo e de
animação (um novo Conselho da FAC, uma Casa
principal), de formação (a necessária solidariedade das
antigas Circunscrições) e de finanças. Os jovens
confrades e as comunidades da FAC, dispersos pela
África Central e Ocidental, vão assumindo novas
responsabilidades (como párocos, na Formação, como
membros dos Conselhos de Distrito), estão abertos à
Missão universal e ao serviço de novas culturas. Os
Distritos comprometem-se a promover a solidariedade e
as orientações deste Capítulo.

50 anos de Profissão Religiosa:

01 Set

07 Set
08 Set

Jovens espiritanos em Formação em Chevilly

O encontro realizado em Chevilly, de 03 a 12 de
Abril, reuniu 65 participantes vindos das diferentes
Províncias da Europa ou em Formação na Europa.
Viveram juntos as celebrações litúrgicas da Semana
Santa e da Páscoa. Cada qual deu um testemunho sobre
as iniciativas e a vida de sua Província; visitaram os
lugares onde viveram Poullart des Places e Libermann
(Notre Dame du Gard); todos tiveram a oportunidade de
fazer uma experiência de imersão na capital: em Auteuil,
com os presos, com os ·deficientes, com grupos de
marginalizados, na Sorbonne, com a comunidade asiática
e africana, etc. Estes compromissos foram depois
refletidos em comum à luz do Mistério Pascal e das
orientações da Congregação.

15 Set
16 Set
21 Set
27 Set
01 Out
04 Out

05 Out

08 Out

Jovem espiritano europeu e... espanhol

Angola

Na cidade do Huambo, cidade estratégica para os dois
grupos beligerantes, houve confrontos violentos entre o
Governo de Angola e a UNITA Durante os-55 dias de
guerra, numerosas foram as vitimas entre a população
civil (uma Religiosa espiritana e um seminarista) e
muitos os estragos materiais: no Paço episcopal, nas
residências dos missionárias e das Religiosas, nas igrejas,
na Procuradoria espiritana, nos seminários menor e
maior da Diocese. A morte, a insegurança, a falta de
alimentos e de medicamentos deixaram profundas
cicatrizes na população. Várias Congregações Religiosas
em Roma se uniram aos espiritanos para enviar um
abaixo-assinado aos Presidentes da República de Angola
e da UNITA solicitando que fosse facilitado o envio de
ajuda humanitária ao interior do País.
Os nossos Jubilados:
70 anos de Profissão Religiosa:
01 Nov
: P. Antoine RITfER (França).

12 Out
23 Out

: P.Hubertus van BEEK, P.Theodorus GOOSSENS,
P.HenricusGOVERS,P.GerardusNAGEL,P .Petrus
SWINKELS, P. Wilhelmus SWINKELS,P. Cornelius
ZAAL (Holanda).
: P. Patrick James O'CONNOR (Irlanda).
: P. Manuel LIMA CAUPER (Brasil/C); P. Robert
LEROND (França) P. Owen C.CARTON (Irlanda);
P. Charles McCARTHY, P. Francis J. MULLOY
(USA/Ir); P. James Brendan O'BRIEN (Quénia); P.
Patrick Joseph O'CONNOR (Irlanda); P. Denis G.
RODGERS (Papua NG); P. José ALVES, P.
Serafim LOURENCO, P. António Pereira
RODRIGUES (Angola); P. Francis M. PHILBEN
(USNE).
: P. John CUNNINGHAM (TransCanadá).
: P. Antoon HERMANS, P. Alfons LENSELAER,
P. Jozef van MULLEN (Bélgica).
: P. Patrick TURNER (Makurdi).
: P. Reginald GILLOOLY (Irlanda); P. Edward
McSWEENEY (Quénia); P. James P. MURPHY
(Malawi); P. James PETERS (Quénia)
: P. Charles MENOTIE (Bélgica).
: P. Prosper ANTILLE, P. Edmond BALLESTRAZ
(Suiça );P.CharlesBEYLER,P.Eugene COURNOL,
P. Paul DAMBACH (França); P. Patrick J. DUNNE
(Irlanda); P. Antoine GRACH, P. Edouard GROSS
HENNY, P. Armand LUX (França); P. Francis J.
McCABE(TransCanadá); P .LouisMUDRY (Suiça);
P. Léon MULLER (França); P. Paul MEJEAN
(Canadá); P. André ROBERT (França); P. Henri
SCHALLER (Canadá); P.Jean SCHEER, P. Pierre
VEYRAND (França).
: P. François BAZIN (França); P. Jacques DELAVILLE (Canadá); P. Jacques DUBOURG (COngo);
P.Gérard DUJARDIN (França); P.René
GAILLARD (Madagascar); P. Pierre MENGUY
(França); P. Roger MILLE (Canadá); P. Joseph
NICOL (Senegal); P. Jean POUGET (Camarões); P.
Roger RAUX (França); P. Adrien REMY (Canadá);
P. Gérard SAUTY (Madagascar); P. Alphonse
THEON (Martinica); P. Michel VACHERAND
(Paraguay).
: PJean-Pierre BADET (Canadá); P. Alain CHIPON
(França); P. Alexis Le CADRE (Bélgica); P. Eugene
PEDRON (Guadalupe).
: P. Yves ELEGOET (França).
: P. Henri SENECHAL (Guadalupe).

50 anos de Sacerdócio:

03 Out

: P. Austin J. DALY (Inglaterra), P. Anthony
QUINN (Inglaterra).

Os nossos defuntos:
12 Mar
16Abr
18Abr
20Abr
22Abr
25 Abr
25 Abr
09 Mai
11 Mai
14Mai
15 Mai
19Mai
30 Mai
05 Jun

: Escol. James EKE (Nigéria), 38 anos.
: Ir. Yves (Servais) ANQUETIL (França), 69 anos.
: P. Joseph ROY (Canadá), 94 anos.
: Ir. Joseph (Guérin) LAURENT (França), 83 anos.
: P. Michael CLIFFORD (Irlanda), 82 anos.
: Ir. Pierre BASTIAANSEN (Holanda), 80 anos.
: P. Ludo PAUWELS (Bélgica), 56 anos.
: Ir. Mateus FERNANDES (Portugal), 90 anos.
: Ir. Raymundus TOLBOOM (Holanda), 76 anos.
: P. Avantino de SOUSA (Portugal), 81 anos.
: P. Bernard Joseph KELLY (Irlanda), 83 anos.
: Ir. Bernard TROUILLET (França), 81 anos.
: P. Henricus KUSTERS (Alemanha), 66 anos.
: P. Hervé GOUEROU (França), 82 anos.

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

