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Editorial
" Vendo a multidão Jesus sentiu compavcao,
porque estava cansada e abatida como ovelhas
sem pastor." (Mt 9,36)
Nosso olhar sobre o mundo é o olhar de
Jesus. E os sentimentos suscitados por este
olhar nos conduzem a missão, Só a compaixão e

a misericórdia nos impelem a perder a vida e a
gastar nossas energias no serviço e na promoção
de uma vida em plenitude para aqueles aos quais
somos enviados.
Solidários com os que sofrem, nos deixamos
atingir no mais profundo do nosso ser pelo seu
sofrimento, o que nos dá criatividade para
participar da Nova Era Missionária. Desafios
não nos faltam. Mais que nunca, grupos
humanos inteiros, estão abatidos e cansados e
necessitam de pastores prontos a dar a vida.
Pastores, que não são heróis solitários, mas que
partilham entre si a mesma missão, em
verdadeiras comunidades apostólicas.
Jovens de diferentes culturas e de diferentes
países, sentindo a mesma comoção e desejosos
de seguir o Cristo, que reúne as pessoas e cura
tôda sorte de doença e de enfermidade, escolhem
a nossa congregação como comunidade
apostólica que lhes possibilita viver a sua
vocação. A Congregação os acolhe e os ajuda a
alargar os horizontes, mostrando-lhes que podem
dar de sua pobreza e participar da grande ação
missionária da Igreja.
Trazendo em si a experiência de fé e de luta
por uma vida melhor e mais solidária, de suas
comunidades, e de seus povos, querem viver a
missão como comunhão e como presença
portadora de uma vida nova em Jesus. Ao
mesmo tempo, descobrem na Congregação e nas
Igrejas que os acolhem, o mesmo Espírito que
manifesta tôda a sua riqueza de maneiras
diferentes.
Abrindo suas portas e investindo na formação
de jovens de países que receberam os
missionários no passado, a Congregação
possibilita às suas Igrejas viver a sua vocação
missionária e ao mesmo tempo enriquecer-se
com a presença de uma nova geração que a
revigora e lhe dá um rosto novo.
Os números seguintes de Informações
Espiritanas, trarão o testemunho destes novos
missionários, que representam para a
Congregação e para a Igreja um novo desafio e
una nova esperança.
P. Sergio CASTRIANI, Conselheiro Geral

,

Encontro de Formadores da Africa
Ejisu - Gana
De 06 a 08 de Julho, estiveram reunidos em Ejisu, Gana,, uma
dezena de representantes das Províncias e Fundações da Africa.
O P. Sergio Castriani representava o Conselho Geral.

Jovens da WAF, prontos para a Missão.

O tema 'Formação e Missão' foi re-assumido como base de
trabalho: que Formação queremos? Para qual Missão a
queremos? Além dos problemas habituais do curso de
Formação, do pessoal necessário e dos meios financeiros,
convém sublinhar a sensibilização crescente aos problemas de
Justiça e Paz e a insistência numa Formação que seja mais
humana, não meramente intelectual, capaz de fazer face às
situações concretas e às exigências do mundo atual. "Para poder
libertar o outro, é preciso libertar-se a si mesmo, desenvolvendo
a pr~I,>ria personalidade e o respeito pelo outro", dizia um dos
part1C1pantes.
O tempo de Formação deve ajudar esta tomada de
consciência, integrando a análise das realidades económicas,
sociais e políticas numa reflexão teológica e numa
espiritualidade adaptada aos compromissos com a justiça.
O processo de Formação que se conclui com a primeira
nomeação mereceu particular atenção: o estágio e as
experiências pastorais durante a Formação, a motivação dos
jovens nas futuras inserções missionárias (refugiados, juventude,
diálogo inter-religioso, Justiça e Paz, meios de comunicação,
catequese, desenvolvimento), os projetos das Circunscrições que
acolhem os 9ue são norµeados e as prioridades da Congregação.
O apelo à Missão universal, 'ad gentes' e trans-cultural, continua
primordial embora corramos o risco da dispersão.

Missão Sul - Sul
A mensagem do Papa Paulo VI em Kampala (Uganda), em 1969, "de hoje em diante, vós sois na África os vossos
próprios missionários", inaugurou uma nova época da Missão para todos os países do hemisfério sul: as Igrejas
evangelizadas tornam-se, por sua vez, evangelizadoras.
O ensinamento do Vaticano II dava já os seus frutos: o papel da vocação missionária de todos os batizados, uma
melhor teologia das Igrejas locais, a responsabilidade dos Bispos em relação à Missão universal. Começava a surgir
uma nova terminologia: escuta e respeito, inculturação e abertura, comunhão e permuta, solidariedade e reciprocidade.
Entretanto a abertura missionária das jovens Igrejas tinha necessidade de uma concretização mais significativa, graças
a homens e mulheres que consagram a vida ao serviço da Missão, respondendo assim a novos apelos em nome do
Evangelho. É ~este sentido que a Congregação, a partir da sua presença histórica e de sua longa experiência
(sobretudo em Africa), quis promover a vocação religiosa missionária nas jovens Igrejas e inculturar o nosso carisma
no hemisfério sul. Graças à sua implantação em numerosos territórios, ela podia favorecer a mobilidade do pessoal,
a permuta e solidariedade entre as Igrejas. Com o regresso dos missionários vindos do hemisfério sul a Congregação
se renovava em profundidade.
Certamente que há ainda outras etapas e tomadas de consciência a vencer, tais como o aprofundamento da
identidade espiritana, a busca de novos compromissos missionários e um melhor conhecimento da vocação missionária
espiritana por parte dos Bispos.
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Movimento dos espiritanos originarios do sul
Sem contar os confrades comprometidos com as
Fundações e Províncias de origem, de modo particular
no campo da Formação, apresentamos a re.eartição
geográfica dos . espiritanos do hemisféno sul
comprometidos com a Missão 'ad extra':
- Angola: para Guiné-Bissau e Congo.
- Brasil: para os Distritos do Brasil e .eara o Senegal.
- EAP: para o Quénia, Uganda, Zâmbia, Zaire, Congo
e Guiné-Bissau.
- FAC: para o Congo, Gabão, Bangui, Camarões, Angola,
Guiné-Conakry, Zaire, Argélia e Brasil.
- FOI: para a Papuásia Nova Guiné e Paquistão.
- Nigéna: para o Zimbabwe, Zâmbia, Gumna, Gabão,
2

Angola, Congo, Etiópia e Camarões.

- i,>orto Rico e Trindade: _para o Brasil.
- Africa do Sul: para o Z1mbabwe.

- WAF: para a Serra Leoa, Makurdi, Gana, Gâmbia e
Malawi. ver ma a .
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No próximo número continuaremos a evocar a Missão
!t1-Su~ com a publicação de alguns testemunhos dos
jovens confrades espiritanos.

Notícias
Decisões do Conselho Geral:
- No dia 16 de Junho, confirmou a eleição do P. Lucien
POCHON, como Provincial da Suissa, por um mandato de três
anos, com início a partir de 16 de Junho de 1993.
- No dia 17 de Junho, confirmou a eleição do P. Siegbert
ISING, como Provincial da Alemanha, por um mandato de três
anos, com início a partir de 25 de Junho de 1993.
- No dia 22 de Junho, confirmou a eleição do P. Jean-Pierre
DELSARTE como Superior Principal do Distrito da Martinica,
por um mandato de três anos, com início a partir de 30 de Julho
de 1993.
- No dia 24 de Junho, nomeou o P. John MARANDU Superior
do Distrito internacional da Zâmbia, por um mandato de três
anos, com início a partir de 24 de Junho de 1993.
- No dia 01 de Julho, confirmou a eleição do P. Zdzislaw
BOBROWSKI como Provincial da Polónia, por uma mandato
de três anos, com início a partir de 11 de Julho de 1993.
- No dia 21 de Julho, nomeou o Ir. Paul HEINZ ecónomo da
Comunidade da Casa Generalícla, por um mandato de três
anos, com início a partir de 01 de Fevereiro de 1994.
- No dia 21 de Julho, nomeou o Ir. Paul VERGNAUD para os
serviços de manutenção e de acolhimento da Casa Generalícla,
por um mandato de três anos, com início a partir de 01 de
Janeiro de 1994.
- No dia 21 de Julho, nomeou o P. Joseph CARRARD,
arquivista geral da Congregação, por um terceiro mandato de
três anos, com início a partir de 21 de Outubro de 1993.
- No dia 30 de Julho, confirmou a eleição do P. Pedro Kuniharu
IWASHITA como Provincial do Brasil, por um mandato de três
anos, com início a partir de 02 de Fevereiro de 1994.
- No dia 16 de Agosto, confirmou a eleição do P. Michael
ONWUEMELIE como Provincial da Nigéria, por um mandato
de três anos, com início a partir de 16 de Agosto de 1993.
- No dia 16 de Agosto, confirmou a eieição do P. Roland
RNARD como Procincial do Canadá; por um mandato de três
anos, com início a partir de 20 de Agosto de 1993.
- No dia 11 de Setembro, confirmou a eleição do P. Fernando
HERRAIZ MUELAS como Provincial da Espanha, por um
mandato de três anos, com início a partir de 11 de Setembro de
1993.
Calendário do Conselho Geral:
- Reunião anual: 15 de Setembro a 15 de Novembro.
- Retiro anual: 11 a 17 de Outubro.
- P. Bongo: final de Setembro: Zaire.
- P. Kelly e P. Wijnen: USNW: final de Novembro e
Dezembro.

-

P. Odigbo: Zâmbia, Zimbabwe: Dezembro.
P. Jolibois: Formadores da Europa em Gemert: Novembro.
P. Abel Dias: Friburgo: última quinzena de Novembro.
Reunião dos Provinciais da Europa, Roma: 21-27 de
Novembro.

Instituto das Missões - Friburgo
O P. Claude ÉTIENNE, da Província da Su~, aceitou
trabalhar a 'part time' no IMSAF em Friburgo. O Conselho
Geral lhe agradece, bem como à Província da Su~, da qual
continua dependendo. Agradece igualmente ao P. Armand
BURGHARD que durante sete anos trabalhou no serviço de
contabilidade do mesmo IMSAF; como ele iniciou a sua tarefa
antes da informatização, teve de fazer um enorme esforço de
adaptação aos novos métodos de trabalho. No passado mês de
Agosto regressou à Província de França onde exercerá novas
atividades.

Novo Secretário Geral
No dia 01 de Setembro, o
P . James HURLEY,
sucedendo ao P. Noel
O'MEARA, assumiu as
funções de secretário geral da
Congregação. Nasceu em
1930, na Irlanda; recebeu o
sacerdócio em Roma, em
1957; possui · o diploma de
Formador passado pelo
Colégio-Universidade de
Dublin e o diploma de
Catequese passado por
Bruxelas, além da licenciatura
em teologia em Roma.
Dedicou-se ao trabalho de
educação na Província da Irlanda, sobretudo em Rockwell
College, onde teve várias responsabilidades, entre as quais a de
Diretor e de Superior. Foi ainda membro da equipa Provincial.

Sínodo dos Bispos para a África
A União dos Superiores Gerais em Roma tem direito a oito
representantes no Sínodo dos Bispos para a África (dois
Superiores Gerais e seis religiosos africanos). O P. Pierre
SCHOUVER foi escolhido como um desses delegados. Tal
escolha foi aceita pelo Papa João Paulo II. O Sínodo se iniciará
em Roma em Abril de 1994.

1843: Partida para a África dos sete primeiros
missionários da Congregação do Coração de
Maria.
Mgr Barron, Vigário Apostólico de Filadélfia, novamente
nomeado por Roma como Vigário Apostólico das duas-Guinés
veio a Paris em busca de missionários. Encontrou sete
missionários da jovem Congregação fundada por Libermann.
Estes sete missionários, com três Irmãos recrutados à última
hora, embarcaram no dia 13 de Setembro de 1843, em
Bordeaux, no navio 'Les deux Clémentines'. Chegados a Gorée
3

no dia 10 de Outubro, mas intrepretando mal uma carta
recebida tardiamente, continuaram o seu caminho em direção a
Cap des Palmes onde chegaram no dia 29 cíe Novembro.
Vítimas do clima e da falta de adaptação, vieram a falecer pouco
tempo depois, com exceção do P. Bessieux. Tudo isto aconteceu
há 150 anos.

sobre as primeiras nomeações, sobre a Formação contínua e
sobre Justiça e Paz. Um dos dias foi dedicado a uma romaria a
Assis.

Celebrações do Bagamoyo

No dia 25 de Maio
passado, o Dr. John
Murray, Presidente da
Universidade de
Duquesne, e o Dr.
Richard White,
presidente do Conselho
de Administração,
acompanhados de suas
esposas, (ver a foto)
visitaram a Casa
Generalfcia. Tiveram oportunidade de dialogar com os membros
do Conselho Geral. Várias são as responsabilidades confiadas
aos leigos; mas a presença espiritana continua na administração,
no ensino, na capelania dos estudantes. Para além de uma
perspetiva meramente académica, a Universidade de Duquesne
quer ser um lugar de abertura e de sensibilização à Missão, no
campo de Justiça e Paz. O SIST da Nigéria tem ligação íntima
com esta Universidade para a validação de graus académicos.

O P. Pierre Schouver
participou nas celebrações do
jubileu dos 125 anos do
Bagamoyo (Tanzânia), a
primeira missão da África
oriental. No dia 14 de Agosto,
visitou alguns lugares históricos
e o museu muito bem
organizado e renovado pelo P.
Henschel. No dia 15 de
Agosto, na presença de uma
grande multidão de fieis, de
alguns confrades da França, da
África do Sul, do Quénia e da
Tanzânia, do P. Shao,
Provincial da EAP e do P.
Bayo, Superior da missão, bem
como dos Bispos de Morogoro, de Dar-es-Salaam e de Samé,
estando ainda presentes alguns ministros e deputados, foi feita
a bênção da cruz comemorativa do jubileu junto à praia (ver a
foto), seguida de uma procissão e de Missa ao ar livre. Os
oradores eclesiásticos e civis, entre os quais um muçulmano,
manifestaram um grande desejo de desenvolver Bagamoyo como
lugar privilegiado da Igreja. Fizeram um apelo ao diálogo entre
cristaos e muçulmanos. O ministro do Interior lançou um severo
alerta aos grupos muçulmanos fundamentalistas afim de que
terminem com suas manobras de divisionismo. A inauguração de
um Centro de Formação para a juventude e de uma grande e
funcional cubata para reuniões, ao lado da cruz, manifesta que
os jovens confrades da África oriental continuam testemunhando
a força libertadora do Evangelho. O Superior Geral visitou
depois as comunidades do Quénia e de Nairobi.

Novos Superiores de Circunscrição.

De 20 a 25 de Setembro, estiveram reunidos na Casa
Generalfcia 20 Superiores de Circunscrição (ver a foto) para
conhecerem melhor o funcionamento da Administração Geral e
os seus diferentes serviços. Cada qual fez a apresentação da sua
Circunscrição e partilhou o seu ponto de vista sobre Cor Unum,

O Presidente da Universidade de Duquesne
visitou Roma.

Os nossos jubilados:
50 anos de Profissão Religiosa:

23 Fev

: P. Michel PICCARD (França).

50 anos de Sacerdócio:

18 Dez
26 Dez
24 Fev

: P. Bernard POTVIN (Canadá).
: P. António Aug. Teixeira MARTINHO (Portugal).
: P. Manuelino Pinto de OLIVEIRA (Portugal).
: P. José Maria de SOUSA: (Portugal).
: P. Michel BINDAULT (Guiana).

Os nossos defuntos:
05 Jun
09 Jun
13 Jun
23 Jun
07 Jul
13 Jul
18 Jul
18 Jul
22Jul
26 Jul
30 Jul
30 Jul
05 Ago
06Ago
14 Ago
21 Ago
23 Ago
26Ago
04 Set
06 Set
18 Set

: P. Yves MARCAIS (França), 59 anos.
: Ir. Manuel Joaquim DUARTE (Portugal), 66 anos.
: P. Guy LEGRAND (Martinica), 67 anos.
: P. Walter SCHULTEN (Alemanha), 73 anos.
: P. Alfredo da Purificação PEREIRA (Portugal), 60.
: P. Félix BALET (Suissa ), 69 anos.
: Ir. Albertus SPILS (Holanda), 76 anos.
: P. Isaiah Ignace KESSY (EAP), 34 anos.
: P. Cornelius PEELO (Irlanda), 66 anos.
: P. Michael Patrick GROGAN (Irlanda), 82 anos.
: P. Luc COMPEN (Holanda), 76 anos.
: P. Remi Mafikiri MACHA (EAP), 40 anos.
: P. Francis McMAHON (Irlanda), 77 anos.
: P. Laurent HUGEL (França), 74 anos.
: P. Peter NEWMAN (Irlanda), 66 anos.
: Ir. Félicien DELAGARDE (Senegal), 71 anos.
: P. Martin F.CONOLLY (USA/W), 78 anos.
: P. Jean-Guy PERREAULT (Canadá), 68 anos.
: P. Charles MELOTTE (Bélgica), 69 anos.
: P. François SENDEN (Bangui), 68 anos.
: P. Gérard BOCQUILLON (França), 81 anos.

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

