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INFORMACOES
ESPIRITANAS
CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO

Editorial
Teorias e Pratica

O Papa acaba de ~inar um "motu proprio" criando
a Academia Pontifícia das Ciências Sociais. Quarenta
especialistas no campo da política, do direito e em
questões sociais, originários de diversos cantos do
universo, de religiões e culturas diferentes, formarão
uma academia de reflexão ao serviço da Igreja e ao
mais alto nível. São teóricos e gestores no ramo da
economia.
Podemos perguntar se a Igreja terá finalmente
compreendido, que depois de ter condenado os juros
sobre os empréstimos, durante a idade média, acha que
precisa de refletir bem antes de se pronunciar sobre a
economia? A este respeito afirma o Prof.Artur Utz:-"Os
historiadores há muito que demonstraram que, se a
Igreja estava contra os juros sobre os empréstimos, era
para lutar contra a especulação financeira favorecendo
o investimento produtivo.A Igreja nunca foi contra o
facto que dinheiro gerasse dinheiro, contanto que fosse
um verdadeiro meio de investimento e fruto do
trabalho do homem."
Depois da desagregação dos sistemas centralizados
da economia dos regimes marxistas, a diferença entre as
diversas tendências e sistemas emfraqueceu de um
modo considerável. O desaparecimento de um sistema
concorrente(marxismo) deixou pouco espaço à
alternativa. Mas, apesar de tudo, há muitos problemas
a enfrentar:-Há os tradicionais problemas da diferença
norte-sul,países ricos e países pobres; há os problemas
da pobreza em torno das grandes cidades; ou ainda o
drama do desemprego nas sociedades industrializadas.
O problema que se põe a toda a gente, e no caso
con~reto a este grupo de técnicos é de saber como agir.
O Prof.Malinvaut propõe:" As economias de mercado
sao eficazes na produção e satisfação das inumeráveis
necessidades humanas. Mas esta eficácia não é perfeita.
Ela pode entrar em conflito com as exigências da justiça
distributiva. Assim, conclui o Prof. Malinvaut, a escolha
de um sistema económico deve nascer dum
compromisso pragmático."

Por vezes há um sentimento de incapacidade diante
de tantos problemas, e os agentes da economia diante
de tantos discursos dos comités e comissões da Igreja
(ler Congregação), abanam a cabeça e exclamam:Interessante e generoso, mas que quereis que se faça ?
A nossa Congregação encontra-se na mesma
encruzilhada. Os problemas são praticamente os
mesmos, excepto... · o desemprego. As razões das
diferenças existentes e todo o rosário de dificuldades
são muito profundas e não será com proposições
simplistas, sem dúvida cheias de generosidade e boa
vontade, que se encontrará uma solução.
Seremos obrigados a viver, n6s também, numa
atitude de compromisso pragmático e permanente,
unidos pelos laços da SOLIDARIEDADE.

P. Abel Moreira DIAS, Ecónomo Geral
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O Primeiro Capítulo,
da Fundação do Oceano Indico
Apesar de um violento ciclone, de 07 a 17 de Fevereiro de
1994 realizou-se na Ilha Maurícia o primeiro Capítulo da
Fundação do Oceano Índico; estiveram presentes os PP.
Bernard Kelly e Sérgio Castriani, Assistentes Gerais.

Os participantes: da esquerda para a direita: P. G. Guillerrwt, P. Roptin, R ·Billy,
H. Arthe, G. Vuitennez, B. Reniers, S. Castriani, JC. Jacquard, Th. Rey, A. Sunnasse,
M. Soyer, J. Grégoire, JN. Pierre e F. Tam-Tsi; na primeira fila; P. W. .Rabe, JC.

Joseph e A. Perrier.

A origem desta Fundação remonta ao início da década de 80,
após o impulso recebido por ocasião da Beatificação do P. Lavai.
Em 1982, a FOI teve o primeiro Noviciado na ilha da Reunião;
hoje, tem 07 membros professos sendo 04 originários da . Ilha
Maurícia e 03 de Madagascar. Outros confrades, entre os quais
o P. Bernard Réniers, re-eleito Superior da Foi durante o
Capítulo, fazem parte da Fundação a título da sua nomeação
para a Formação.
Os capitulantes procuraram refletir sobre o projeto
missionário da Fundação, a vida comunitária, a Formação, as
finanças e a comunicação. A FOI continua fiel à opção ini_cial
pela missão 'ad extra', mais concretamente pela missão na Asia
e mundo asiático: é uma perspetiva interessante, uma vez que a
Congregação continua ainterrogar-se sobre uma maior abertura
ao continente asiático. Alguns membros trabalham na Papuásia
Nova Guiné e no Paquistão em comunidades internacionais;
outros trabalham na própria Igreja de origem, dedicando-se
sobretudo à Formação e a estudos especializados.
Atualmente, a FOI tem uma dezena e meia de aspirantes, 03
estudantes frequentam o I Ciclo na Reunião, 04 estão no
Noviciado da Ilha Maurícia e 02 estudam o II Ciclo em
Madagascar.

O centenário da Igreja Católica na República Centro Africana.
Cem anos de presença espiritana
De 06 de Janeiro de 1994 a 06 de Janeiro de 1995, a Igreja da RCA celebra o centenário da evangelização iniciada
pelos espiritanos. Estão previstas importantes celebrações e manifestações nas seis Dioceses desta Igreja local.
Mencionamos alguns dados .importantes da história espiritana do país.

A chegada dos espiritanos
No século XIX, os espiritanos m1c1aram a
evangelização de Oubangui-Chari (atual RCA). O
anúncio do Evangelho veio do sul, através dos primeiros
missionários espiritanos que partiram de Libreville em
1844, de cabinda em 1873 e de Loango (Congo) em
1881; mas foi sobretudo o P. Augouard quem iniciou as
fundações da Igreja da RCA
Em 1880, o P. Philippe Augouard, missionário no
Congo desde 1877, foi nomeado Vigário Apostólico de
Oubangui com residência em Brazzaville. Em 1894, inicia
a evangelização do norte do Vicariato, fundando duas
missões: S. Paul des Rapides, no Bangui, (ponta extrema
da navegação a vapor e ponto de partida das expedições
em direção ao norte e ao leste) e a missão da Sagrada
Família em Ouadda. A primeira equipa missionária,
composta: pelo P. Rémy, o fundador da missão, P. Sallaz
e Irmão Germain, saiu de Bangui no dia 13 de Maio de
1894. Instalaram fornos para fazer tijolo, telha e cal,
construiram a residência, a capela, o internato e as
oficinas, prepararam o jardim e o pomar, fizeram
plantações e desenvolveram a criação de gado.

Mgr. Augouard e S. Paul des Rapides (1894)

A Prefeitura Apostólica
Em 1909, o Vicariato de Mgr. Augouard passa a ser
a Prefeitura Apostólica de Oubangui-Chari. Será lenta a
sua expansão. Os missionários· lamentam a falta de
pessoal e de meios materais. Após o abandono de alguns
postos missionários, em 1914 é fundada a Missão de
Saint Joseph de Bambari (500 Km a nordeste de Bangui)
a qual virá a ser o grande centro da irradiação do
Evangelho após a grande guerra. Com a morte de Mgr.
Augouard, em 1921, a região de Lobaye volta a fazer
parte da Igreja de Oubangui. Em 1925, é fundada . a
missão de Santa Joana d'Arc. Durante este tempo, é
fundada também a missão de Berbérati (a oeste de
Bangui) que ficará ligada a Brazzaville até 1929.
O Vicariato Apostólico

Métodos de evangelização
O primeiro apostolado, o único que lhes parecia
possível, foi a libertação dos escravos com o respetivo
assentamento nas 'aldeias da liberdade'. Todavia, bem
depressa os chefes das aldeias lhes confiam crianças
livres, o que exigiu a construção dos primeiros
internatos. No inicio, os missionários prepararam os
nativos ensinando-lhes alguns trabalhos manuais e
formando-os como monitores e catequistas; depois,
confiaram-lhes o ensino e a catequese nas escolas por
todo o pais; eles constituirão a classe dos 'evoluídos' e
prestarão relevantes serviços à missão e ao país.
Rapidamente os missionários entraram em contato com
as aldeias vizinhas onde colocam os catequistas e criam
novos postos de ensino.
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No início de 1929, com o novo Prefeito Apostólico,
Mgr. Marcel Grandin, começa o período ·da grande
expansão da missão de Oubangui. Mgr. Grandin fecha
algumas missões e inicia outras nos confins do território.
Em Saint Paul des Rapides, a alguns quilómetros do
centro de Bangui, refaz as construções, em 1929 recebe
as Irmãs espiritanas, inicia uma escola para catequistas-monitores, uma outra para Postulantes-Irmãos e ainda
um Seminário menor.
Por causa do seu desenvolvimento, em 1937, a
Prefeitura Apostólica passa a ser Vicariato Apostólico.
Mgr. Grandin é sagrado Bispo em França. Em 1938,
inaugura a catedral e ordena o primeiro sacerdote, o P.
Bartliélémy Boganda. Como o Vicariato é demasiado
vasto e os sacerdotes de que dispõe são poucos, aceita os
capuchinhos franceses de Toulouse, expulsos da Etiópia
e confia-lhes as zonas mais populosas do Vicariato:
Berbérati, Bozoum e Doba. Em 1940, esta região torna-se Prefeitura Apostólica de Berbérati a qual, mais tarde,
dará origem a quatro outras dioceses.

O tempo do crescimento
No dia 04 de Agosto de 1947, Mgr. Grandin morreu
num acidente de carro. Um missionário de Oubangui
será o seu sucessor. Mgr. Cucherousset é sagrado Bispo
em Bangui, no dia 25 de Julho de 1948. O novo Bispo
lança uma vasta obra de construção de escolas primárias
e secundárias, graças ao financiamento do Fundo de
Investimento e Desenvolvimento Económico e Social.
Novas Congregações femininas são acolhidas na Diocese.
Mgr. Cucherousset apoia-se imenso na Ação Católica e
nos movimentos de juventude. Veio a morrer em 1970.
Os sacerdotes 'Fidei Donum' darão um novo impulso à
Igreja de Oubangui.
Após a autodeterminação no dia 01 de Dezembro de
1958, a jovem República Centro Africana torna-se
independente em 1960. Infelizmente, o 'pai' da nação,
Barthélémy Boganda, falecia quatro meses mais tarde,
num acidente de aviação.
Atualmente, a Igreja da RCA conta 500.000 batizados
e 50.000 catecúmenos nas seis Dioceses. Dois Bispos são
naturais da RCA, um dos quais, Mgr. Joachim
NDAYEN, é o Arcebispo de Bangui. Os Bispos de
Bambari, Mgr. Michel Maitre e de Bangassou, Mgr.
Antoine Maanicus, são espiritanos. Os padres naturais

Celebração do Centenário am Bangui.

da RCA são cerca de uma centena. Após cem anos de
presença espiritana, no Distrito de Bangui trabalha ainda
meia centena de espiritanos. Doze centro-africanos, três
dos quais prof~sos, fazem os seus estudos espiritanos na
Fundação da Africa Central.
De 'Présentatión historique: L'Église Catholique a 100 ans',
pelo P. Chislain de Banville, CSSp.

Notícias
Decisões do Conselho Geral:
O Conselho Geral
- No dia 09 de Fevereiro, confirmou a eleição do P. Anton M.
DICK como Superior da Província da Trindade por um
segundo período de três anos, com data a partir de 02 de
Fevereiro de 1994.
- No dia 09 de Fevereiro, confirmou a eleição do P. Antonius
van LANKVELD como Superior do Distrito do Brasil Central
por um terceiro período de três anos, com data a partir de 21
de Janeiro de 1994.
- No dia 09 de Fevereiro, confirmou a eleição do P. Sean
MULLIN como Superior do Distrito da Serra Leoa, por um
período de três anos, com data a partir de 01 de Fevereiro
de 1994.
- No dia 02 de Março, confirmou a eleição do P. Bernard
RENIERS como Superior da Fundação do .Oceano Índico
por um terceiro período de três anos, com data a partir de 15
de Fevereiro de 1994.
- No dia 09 de Março, nomeou o P. Gérard VIEIRA Superior
do Distrito do Senegal, por um segundo período de três
anos, com data a partir de 01 de Junho de 1994.
- No dia 11 de Março, confirmou a eleição do P. Donald
MURRAY como Superior do Distrito da Gâmbia por um
período de três anos, com data a partir de 15 de Junho de
1994.
- No dia 24 de Março, confirmou a eleição do P. Gislain DUCHESNE como Superior do Distrito de Kogl, por un mandato
de três anos, com data a partir de 11 de Abril de 1994.
- No dia 01 de Abril, nomeou o P. Albert PERRIER para a
Administração Geral como Secretário para a Formação,
por um mandato de três anos, com data a partir de 01 de
Junho de 1994.
- No dia 06 de Abr1I, nomeou o P. Etienne LEFEVRE como
Superior do Distrito do Gabão, com data a partir de 15 de
Setembro de 1994.

- No dia 30 do Março, fez as seguintes primeiras nomeações:
Gâmbia
Paul Antwi Boasiako c,NAF)
Patrick Adjei c,NAF)
Serra Leoa
Michael Conteh c,NAF)
Serra Leoa
Peter Folleh c,NAF)
Gâmbia
Joseph Alexander Osei c,NAF)
Makurdi
Andrew Soley c,NAF)
Makurdi
Leonard Ahanotu (Nigéria)
Pap.-Nova-Gulné
David Atuanya (Nigéria)
Pap.-Nova-Gulné
Emmanuel lkubolaje (Nigéria)
Nigéria
Jude Nnorom (Nigéria)
África/Sul
Camillus Nwachukwu (Nigéria)
Camarões
Fidelis Nwankwo (Nigéria)
Nigéria
Christopher A. O. Nze (Nigéria)
Senegal
Damian Odunze (Nigéria)
Nigéria
Daniel Mary-Silas Abba (Nigéria)
África/Sul
Edward Okeke-Oraeki (Nigéria)
Pap.-Nova-Guiné
Remigius Okere (Nigéria)
Nigéria
Clement Uchendu (Nigéria)
Camarões
Njoku Uchenna (Nigéria)
Senegal
Adalberto Ferezini (Brasil)
Brasil
Sebastião Ferreira Bonjour (Brasil}
Makurdi
Gilmar Soares Ferreira (Brasil)
Haiti
- No dia 30 de Março, mudou a primeira nomeação de
Fernandino Cardoso Pereira (Portugal) da Província de
Angola para o Distrito do Sénégal.

Espiritanos no Sínodo para a África:
Além do P. Pierre Schouver, delegado pela União dos
Superiores Gerais, vários Bispos espiritanos participarão no
Sínodo para a África: Mgr. Michael Cleary, Bispo de Banjul
(Gâmbia), Mgr. John O'Riordan, Bispo de Kenema (Serra
Leoa}, D. Paulino Évora, Bispo de Santiago (Cabo Verde),
Mgr. Robert de Chevigny, Bispo de Nouakchott (Mauritânia)
e Mgr. Antoine Maanlcus, Bispo de Bangassou (RCA). O P.
James Okoye, ex-Assistente Geral, é membro de direito do
3

Secretariado do Sínodo. O P. Godfrey Odigbo participou na
preparação litúrgica das celebrações solenes de abertura e
de encerramento.

Assassinado na Serra Leoa o P.. McAllister
No dia 12 de Março passado, quando saía do hospital de
Panguma e abandonava a zona de insegurança, um grupo
de três veículos onde se encontrava o P. Fellm McAllister, foi
barbaramente atacado por rebeldes vestidos de uniforme
militar. O P. McAllister ia sozinho no seu carro e faleceu na
hora. Um. médico holandês, sua esposa e filha de 04 anos
foram mortos no segundo veículo, enquanto uma médica
neo-zelandesa conseguiu escapar. No terceiro veículo,
quatro Religiosas, Filhas da Caridáde, conseguiram evitar o
pior e sairam ilesas do tiroteio. O nosso confrade irlandês, 53
anos de idade, fora nomeado no ano de 1968 para a Serra
Leoa e aí trabalhou em vários locais. Estava ao serviço da
população, ocupando-se ultimamente num programa de
ajuda aos refugiados desta zona de insegurança. Seu corpo
foi sepultado no cemitério de Panguma. No dia 21 de Março,
foi celebrada missa de exéquias na Catedral de Freetown.

Visitas aos Leigos Associados
O P. Frans Wijnen, Assistente Geral, fez uma visita aos
Leigos Associados da América do Norte. Após o Capítulo de
ltaici, os Leigos Associados procuram aprofundar a sua
função na missão da Igreja e a sua ligação com a
Congregação. A prioridade não são as estruturas, mas a
busca de uma dimensão comunitária e de uma
espiritualidade inspirada na 'união prática' de Libermann. A
pertença à Congregação não deve entender-se como
qualquer coisa de 'sobreposto' mas deve integrar a vida
diária e o compromisso missionário que começa no J?róprio
lar. A lista dos Leigos Associados encontra-se no 'Etat du
Personnel'.

50 anos de Profissão Religiosa:

16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul.
16 Jul
16 Jul
15 Ago
16Ago

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

P. George A CROCENZI (USA/E).
P. William F. CROWLEY (USA/E).
P. Daniel B. de DOMINICIS (USA/E).
P. Louis F. DOLAN (USA/E).
Mgr Denis DURNING (EAP).
P. William R. GRAVES (USA/E).
P. William J. MAGUIRE (USA/E).
P. John E. NADER (USA/E).
P. Vincent J. NIEDERBERGER (USA/E).
P. Francis W. WRIGHT (USA/E).
P. Benoft AUDET (Canadá).
P. Bernard JM. MURPHY (Brasil SW).

50 anos de Sacerdócio:
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
16 Jul
23 Jul
23 Jul
23 Jul
23 Jul
23 Jul
23 Jul
23 Jul
23 Jul

: P. William T. BUTLER (USNir).

: P. Richard A CAPLICE (Irlanda).
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

Gerard A ELLIS (Irlanda).
Gerard C. HEFFERNAN (Irlanda).
Joseph Le BADEZET (Congo).
Desmond McGOLDRICK (TransCanadá).
Michael A McGRANE (Irlanda).
Vincent Montes de OCA (Irlanda).
Andrew J. O'TOOLE (Irlanda).
James P. WHITE (Gâmbia).
Comelius C. WOULFE (Irlanda).
Marcellus DIERIKX (Holanda).
Petrus PEETERS (Holanda).
Adrianus JANSEN (Holanda).
Antonius LINDEMAN (Holanda).
Johannes van LOO (Holanda).
Martinus van der VEN (Holanda).
Henricus VERDDK (Angola).
Theodorus WINKELMOLEN (Bagamoyo).

40 anos de Episcopado:

01 Jul

: Mgr. Jean DAVID (França).

30 anos de Episcopado:

24 Ago : Mgr. Auguste DELISLE (Canadá).

Os nossos defuntos:
20 Jan

Grupo de Leigos Associados no Canadá.

Os nossos Jubilados:
70 anos de Profissão Religiosa:

26 Ago: Mgr. Thomas BROSNAHAN (Irlanda).
60 anos de Profissão Religiosa:

31 Jul
15 Ago
22Ago
22Ago
22Ago
22Ago
27 Ago

: P. John R. MUKA (USA/E).
: P. Richard WERSING (USA/E).
: P. Theodorus ROODAKKERS (Holanda).
: P. Petrus SCHOLTEN (Holanda).
: P. Franciscus SOONTIENS (Holanda).
: P. Martinus AARTS (Holanda).
: P. Petrus van DOORN (Holanda).

24 Jan
24 Jan
29 Jan
18 Fev
18 Fev
21 Fev
04 Mar
07 Mar
10 Mar
12 Mar
12 Mar
23 Mar
24 Mar
27 Mar
31 Mar
02Abr
06Abr
07 Abr
07 Abr
13 Abr
14Abr

: P. Francis PHILBEN (USA/E), 75 anos.
: P. Cornelius FOLEY (Irlanda), 67 anos.
: Ir. Walterus van HIMBERGEN, (Holanda), 72.
: Ir. Baldomir HERMANNS (USA/E), 95 anos.
: P. Petrus SWINKELS (Holanda), 70 anos.
: P. Cornelius GROOT (Holanda), 75 anos.
: P. Michel MADIGAN (Quénia), 80 anos.
: P. Kevin CAREY (Quénia), 68 anos.
: P. Michael F.McCARTHY (Irlanda), 72 anos.
: P. Theodor ARNDS (Alemanha), 81 anos.
: P. Anthony HANNON (Irlanda), 78 anos.
: P. Philip J.McALLISTER (Serra Leba), 53 anos.
: P. Alais GAIST (Suiça), 81 anos.
: P. Alphonse KEHRWILLER (França), 80 anos.
: Ir. Moisés Costa CORREIA (Portugal), 91 anos.
: P. Johannes MAGIS (Holanda), 63 anos.
: P. Patrick McMAHON (Irlanda), 82 anos.
: Ir. Clément REY (Suiça), 75 anos.
: P. Jean-Claude CAROFF (França), 86 anos.
: P. John McMANUS (Irlanda), 63 anos.
: Ir. Antonius Van ES (Holanda), 79 anos.
: Ir. Jean-Pierre MARCHAL (Bélgica), 82 anos.

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

