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Encontro dos novos Superiores Maiores
De 18 a 24 de Setembro, reuniram-se na Casa Generalícia 14 Superiores Maiores, recentemente nomeados. Como
objetivos deste encontro, podemos salientar:
- Por um lado, os novos Superiores têm a ocasião de se familiarizar com as atividades da Casa Generalícia e
aprofundar o conhecimento de suas tarefas administrativas; por outro, o Conselho Geral tem a oportunidade de
se encontrar com os novos Superiores e ser informado sobre as suas Circunscrições.
- Os novos Superiores têm ainda a possibilidade de dialogar uns com os outros; a continuação deste diálogo evitará
a sensação de isolamento nas suas Circunscrições.
- O Conselho Geral e os Superiores Maiores planejam em conjunto 'a maneira como comunicar o espírito do
Capítulo de Itaici de modo a influenciar as atividades de todas as Circunscrições'. A orientação do futuro da
Congregação depende tanto das Circunscrições como do Conselho Geral.

O Encontro
iniciou-se com
a exposição
dos vários
Relatórios das
Circunscrições.
É normal que
a preocupação
das Circunscrições mais antigas e a das
mais jovens
seja diferente.
Enquanto
aquelas vivem
preocupadas
com a constante diminuição de seus
membros, estas
rejubilam com
o número
sempre crescente de
confrades,
embora preocupadas com Ir. J. Blanco, PP. A. Amadi, R Rivard, N. Perrot, S. Mullin, JP. Delsarte, W. Dama,, P. Schouver, M. Onwuemelie,
os fracos H. van Loon, P. Jwashila, D. Muiray, P. Doran, F. Herraiz, A. Tijssen.
recursos financeiros de que
.
. .
dispõem. O problema da demanda da Missão e a necessidade de estabelecer um razoável fundo financeiro fizeram relembrar a situação das antigas Circunscrições da Europa, dos anos 30 quando se solicitava o fechamento dos Colégios
para poder dispor de maior número de pessoal para a Africa. ·
A deterioração das comunicações, de modo particular o telefone e o correio, sente-se cada vez com maior intensidade,
sobretudo na Serra Leoa e em Angola. As cartas enviadas para o Zaire chegam ao destino num razoável espaço de

tempo; todavia, as pequenas ou grandes encomendas postais podem levar meses a chegar ao destinatário. 'Inf. &p.'
de Junho, por exemplo, apenas chegaram aos interessados por alturas de Outubro. As Missões do Zaire dispõem de
uma alternativa através do correio via Blanden, Bélgica.

Bastantes confrades estão trabalhando em áreas de
risco. Foi perguntado qual deva ser o seu objetivo. "Em
áreas de conflito, a nossa presença é, muitas vezes, um
exercício de resistência bem como um sinal de esperança
para as populações locais", disse o P. Mullin, Serra Leoa.
Recrutamento Vocacional: O Superior Geral manifestou
o seu ponto de vista dizendo que não devemos agir ou
dar a impressão de que estamos em competição com a
Igreja local. 'Estamos presentes para ajudar a Igreja local
e não a Congregação'. O espírito missionário está a
serviço da Igreja local sem entrar em competição.
O sentido inverso da Missão: para mostrar a
universalidade da Igreja, é bom que os membros das
Circunscrições mais jovens venham trabalhar nas
Províncias mais antigas. Todavia, o P. Bongo deu um
aviso: os espiritanos africanos que trabalham na Europa
ou na América do Norte são espiritanos que vivem a sua
vocação espiritana. Seria desagradável pensar que eles
vêm para a Europa ou USA apenas para ter um estilo de
vida mais cómodo.

empregados não como criados mas como colaboradores.
Faremos todo à possível para que recebam um justo
salário, atendendo à região em que nos encontramos e às
condições que podem ser suportadas pela Igreja local e
pelo País. Uma diferença grande de salário entre -os
nossos empregados e o salário pago a nível nacional
pode criar condições de injustiça e desentendimentos. •
Não sejamos utópicos. 'Procuremos pensar em termos
gerais mas esforcemo-nos por agir segundo as
circunstâncias concretas'.
Muitos confrades se comprometem com Justiça&Paz,
por exemplo, no trabalho com os refugiados em
Amsterdã, na Clínica de Arusha, com os sem-casa· em
Londres, na reabilitação dos 'meninos-soldados' em
Freetown, com os refugiados do Ruanda, com os
drogados na Espanha, com Servo! na Trindade, etc.
Missa pelas intenções do Superior Geral. Mensalmente,
os Sacerdotes devem celebrar a Eucaristia pelas
intenções do Superior Geral no dia que lhes foi
indicado. O estipêndio não será recebido pela Casa G.

Finanças

Apreciação final

O P. Abel, Ecónomno Geral, apresentou um relatório
pormenorizado sobre a situação financeira da
Administração Geral. No momento, a AG não se
encontra em débito; todavia, corre o risco de entrar
numa situação crítica. 'O sinal vermelho está piscando'.
Não existem fundos escondidos. A venda de
propriedades em tempos recentes libertou a
Administração Geral de certas preocupações financeiras.
Hoje, não possuimos grande coisa para vender.
_
Fundo de aposentadoria: Estão dados os primeiros
passos para a formação de um Fundo de aposentadoria
dos confrades das jovens Circunscrições. Sobre o
assunto, daremos mais pormenores em tempo oportuno.
Auto-Financiamento: Através de múltiplas iniciativas, as
jovens Circunscrições estão fazendo ingentes esforços
para se tornarem auto-suficientes. O P. Schouver
sublinhou que não devemos universalizar os casos em
que se cometeram erros ou aconteceram certos abusos.
No passado, de um modo geral, os erros e abusos foram
mírumos.
Fundo 'Cor Unum': Este Fundo foi estabelecido como
um sinal de solidariedade. Daremos ·uma informação
mais pormenorizada em edição posterior de IE.

A experiência dos participantes foi muito positiva. Todos
acharam que a Congregação está _realizando um
magnífico trabalho e que cada confrade pode sentir-se
orgulhoso de ser espiritano. Mas levanta-se a questão:
'Como transmitir esta visão optimista aos confrades
ausentes?'

Justiça&Paz
O compromisso com Justiça&Paz, por vezes, entra em
conflito com as estruturas. Frequentemente, trata-se de
uma questão de justiça ou de paz. Foi feita a pergunta:
'qual deve ser a atitude da Congregação e como ajudar os
confrades que se encontram em conflito com o Governo ou
mesmo com o Bispo?'. O P. Kelly alertou que, cada caso
deve ser tratado a nível local e, somente depois, se
necessário, deve ser encaminhado ao Conselho Geral.
Os confrades que vivem em áreas de conflito podem
sentir-se sós e isolados. Uma carta ou um telefonema,
não apenas da Casa Generalícia mas também de outros
confrades, podem ajudá-los imenso. O P. Mullin, da
Serra Leoa, mencionou o estímulo recebido (e quanto
ele foi apreciado!) por ocasião do assassinato do P.
McAllister.
Existem na .Congregação planos de atendimento a
situações de emergência? Alguns acham que as
estruturas da Congregação são bastante pesadas e sem a
devida coordenação. Sobre o assunto, não foram
apresentadas sugestões concretas.
Tratamento dos empregados. Devemos tratar os nossos
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Notícias das Províncias
França
O VI Capítulo da Província da França realizou-se de 01
a 22 de Julho de 1994. Estavam presentes 45 confrades,
15 dos quais trabalhando nos Distritos; participaram
ainda alguns convidados. Um documento de 250 páginas
descrevia a situação atual da Província. Durante dois
dias, a recoleção espiritual foi dirigida pelo P. JeanMichel Jolibois, que também representou o Conselho
Geral. Inspirámo-nos no método seguido em Itaici. O
Capítulo insistiu sobre a Vuia Espiritana como chamada
à santidade pessoal e comunitária. Não tinha a pretensão
de elaborar qualquer documento. Re-afirmou a
solidariedade para com os Distritos e a Regi.ão europeia.
Sublinhou o apelo à Missão no que diz respeito à
presença missionária em França: Vocações, 'Les
Fraternités~ 'Esprit et Mission~ Associados espiritanos,
Auteuil, Obras de educação, Formação inicial e contínua,
Casas de acolhimento, Ministério paroquial, Primeiras
nomeações,· Meios de comunicação, etc. .A próxima
Assembleia, dentro de três anos, será um Capítulo da
Província e não um Conselho Ampliado.

Portugal

Irlanda

Ao longo do ano anterior e com o lema '.A Vula
Espiritana, Fonte de alegria e renovação', foi preparado o

O VI Capitulo Provincial foi realizado em Rockwell, de
26 de Junho a 09 de Julho. Dos 44 membros com direito
a voto, 19 pertenciam à Província, 19 trabalhavam em
Circunscrições 'ad extra' e 06 eram membros do
Conselho Provincial. A Casa Generalicia estava
representada pelo P. Bernard kelly; o retiro de abertura
f01 dirigido pelo P. D. Byrne, ex-Superior Geral dos
Dominicanos. As reflexões do P. Byme sobre a influência

VI Capitulo da Província de Portugal que se realizou em
Carcavelos, de 25 a 30 de Julho. O Retiro que o
antecedeu foi orientado pelo P. Bernardo Bongo, que
representou a Casa Generalicia durante o Capítulo.
Os Capitulantes foram 28, os Observadores 05
(incluindo a Provincial das Irmãs Espiritanas); o trabalho
de secretaria foi efetuado por cinco secretários.
O Capítulo tomou conhecimento do estado da
Província através do 'Relatório do Provincial' e foramlhe submetidas 12 experiências missionárias, a ·que
também chamámos de 'significativas'. Seis vividas por
Espiritanos portugueses 'ad extra': "Guiné-Bissau:

Primeira Evangelização"; "Hoste! Project - Durban";
"Angola: Huambo, Missão em situação de conflito
armado; Kuito-Bié, Missão de presença em situação de
guerra"; Malanje, o acolhimento aos refugiados de guerra";
"Cabo Verde: animação vocacional espiritana numa Igreja
locar'; "Brasil: pastoral das periferias urbanas e pastoral
da Juventude e vocacional no Tefé"; "Paraguay: experiência
com as comunidades eclesiais de base". As outras seis,
vividas[ela Província 'ad intra': "Centro P. Alves Correia"
(comit de Justiça&Paz), "Animação Vocacionar,
"Animação Missionária", "Formação", Jovens sem
Fronteiras" e "Uma Paróquia Espiritana".

Da escuta e diálogo dos. Capitulantes nasceu uma
MENSAGEM para toda a Província com quatro items:
"A nossa Missão", "A nossa Vida", "Linhas de orientação"
e "Linhas de ação".
O VI Capitulo vincou que a nossa Espiritualidade é
Apostólica, que na nossa vida 'urge crescer na
comunhão, na unidade e na responsabilidade', que há
necessidade de crescer no empenho vocacional e de fazer
surgir um voluntariado missionário.

benéfica dos Capítulos na vida da Província, a comunhão
fraterna e a Formação permanente influenciaram muito

sobre as deliberações finais do Capítulo.
A agenda de trabalho foi preparada de acordo com as
respostas ao questionairio enviado aos confrades pela
Administração Provincial cessante com vários meses de
antecedência. Nas sessões de trabalho que se seguiram,
os cuidados a ter com o pessoal, com especial ênfase para
os confrades em transição (primeiras nomeações,
transferências, os doentes, os idosos, etc,) surgiram como
temas de grande importância e neles foram inseridas
muitas das decisões finais do Capítulo.
Foi nomeado para a Província um responsável pela
Formação permanente. Foi enfatizada a necessidade de
desenvolver um 'modus-vivendi' nas nossas comunidades
onde o estudo e o tempo de leitura sejam vistos como
parte integrante da vida espiritana. Foi sublinhado,
igualmente, o compromisso com Justiça&Paz e
integridade da criação. O Capítulo deu muita importância
à 'partnership' com o laicado nas atividades da Província
e decidiu que posteriores estudos sejam feitos para a
implementação do programa dos Associados espiritanos.
Como compromissos prioritários 'ad extra' podemos
mencionar: a WAF e Angola, o Paquistão e East Pokot, o
Brasil e a Etiópia. Foram ainda aprovadas a colaboração
com outras Circunscrições bem corno ulteriores iniciativas
na Europa, como a Missão de Rostok, na Alemanha.

Notícias
O Conselho Geral
- No dia 10 de Junho de 1994, mudou a primeira nomeação de
Sylvestre EVES (FAC) da Argélia para o Senegal.
- No dia 20 de Junho, nomeou o P. Bernard TENAILLEAU
Superior da Comunidade espiritana do Seminário francês em
Roma, por um período de 03 anos, com data a partir de 01 de
Setembro de 1994.
• No dia 23 de Junho, confirmou a eleição do P. Christopher
PROMIS como Superior Provincial dos USA/E, por um período
de 03 anos, com data a partir de 18 de Agosto de 1994.
- No dia 07 de Julho, confirmou a eleição do P. Martin KEANE
como Superior Provincial da Irlanda, por um período de 03
anos, com data a partir de 01 de Setembro de 1994.
- No dia 14 de Julho, confirmou a eleição do P. Jean-Paul
HOCH como Superior Provincial da França, por um segundo
período de 03 anos, com data a partir de 14 de Julbo de 1994.
- No dia 19 de Julho, confirmou a eleição do P. Marc SOYER
como 1°. Vice-Provincial da França, por um segundo período de
03 anos, e o P. Christian BERTON como 2°. Vice-Provincial da
França, por um período de 03 anos, ambos com data a partir de
18 de Julho 1994.
- No dia 21 de Julho, confirmou a eleição do P. James DIVINE
como Superior Principal do Distrito da África do Sul, por um
período de 03 anos, com início a partir de 15 de Setembro de
1994.
- No dia 25 de Julho, confirmou a eleição do P. Eduardo F.
MIRANDA como Superior Provincial de Portugal, por um
período de 03 anos, com data a partir de 26 de Julho de 1994.

- No dia 16 de Agosto, nomeou o P. Gabriel VUITIENEZ
Superior Principal do Distrito de Madagascar, por um segundo
período de 03 anos, com data a partir de 09 de Setembro 1994.
- No dia 02 de Setembro, aprovou a mudança da Província de
origem do Escolástico Mariusz MAZEK da Polónia para os
USA/E.

- No dia 04 de Outubro, confirmou a eleição do P. Conrad
BREIDENBACH como Superior Provincial da Alemanha, por
um período de três anos, com início a partir de 04 de Outubro
de 1994

Agenda do Conselho Geral:
P. Schouver: Nov 15 - 25: Gabão (Celebrações do Aniversário);
Nov 25 - Dez 05: Congo; Dez 26 - Jan 10: Bangui
(Encerramento das Celebrações do Aniv." e Capítulo); Jan 15 25: Porto Rico (Encontro dos Superiores da América Central);
Jan 25 - Fev 1: Texas (Encontro dos Superiores da América do
Norte); Fev 1 - 10: México; Fev 10 - 17: Haiti (Capítulo).
P. Odigbo: Nov 11 - 19: Encontro da SCAF; Nov 23 - Dez 03:
Malawi (Visita); Dez 09 - 25: Makurdi (Visita); Jan 04 - 12:
Makurdi (Capítulo); Fev 03 - 25: WAF (Capítulo e Visita).
P. WJjnen: Nov 20 - 27: Polónia (Encontro dos Provinciais da
Europa); Dez 03 - Jan 09: Bangui (Visita e Celebrações do
Centenário e capítulo); Jan·o9 - 19: Camarões (Visita).
P. Castriani: Nov 05 - 18: Porto Rico (Capítulo); Dez 07 - Jan
12: Makurdi (VISita); Jan 12 - Fev 01: Nigéria; Fev 01 - 24:
WAF (C3pítulo e Visita).
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Nov 15 - 30: Guadalupe (Visita); Dez 01 - 31:.
Guiana (Visita); Jan 11 - Fev 06: Angola (Capítulo). ·
P. Jolibois: Nov 28 - Dez 03: Chevilly (Arquivos); Dez 03 - Jan
· 09: Bangui (Capítulo e Celebraçôes do Aniversário); Jan 09 Fev 19: Camarões (Visita).
P. Abel: Nov 12 - 20: Friburgo e França; Jan 10 - 23: Friburgo.
P. Bongo:

"Missão universal"
De 11 a 13 de Novembro próximo, cinco mil delegados das

comunidades cristas de França se reunirão em Lourdes com
cristaos de outros continentes. Apresentamos alguns dos
objetivos: dar glória a Deus, origem e fonte da Missão, renovar
o compromisso missionário, encorajar e tornar mais dinâmico o
interesse dos cristãos pela 'Missão' tanto na França como no
mundo.

A Igreja festeja 150 anos no Gabão
No dia 02 de Setembro de 1844, o P. Jean Remi Bessieux
celebrou a primeira mis.53 no Gabão, no lugar onde hoje está
construida a Catedral. O Gabão foi escolhido para ser o ponto
de início de 'outras missões da África Central. Para a celebraçao
do acontecimento, foi escolhido o dia 20 de Novembro de 1994.
Estará também presente o Superior Geral, P. Pierre Schouver.
Rejubilamos e rezamos pela e com a Igreja do Gabão.
No dia 14 de Novembro próximo, S. Martin's Church,

Freetown, celebrará seu 13°. aniversário com a ordenaçao

sacerdotal dos espiritanos PP. Michael e Peter Folleh.

De 16 - 22 de Outubro, a Província da TransCanadá celebrará
o 400. aniversário da chegada dos espiritanos a Woodstock.

-
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Missão espifitana na A.sia
O Conselho Gerahsthlando os primeirtis·p:assos pm:a

responder ao apelo de uma nova iniciativa, missionária _

_- ~ª Ási:a (cf. ftaiêi, n<>. 09). Re.ce~emos já-v1µ'i~ sug~tóes

-_
J/be,ui;oomo algumas ca'rtas· qlicltando um cómpro~~ -)
/ na 'Asia. pl'()mete~do aJuda materiaJ e prontificando.~ ·
. ~~mó a ~ârtfüp:u: num eventual projeto.
-'a~déndo a um pedldó que lhes foi feito, <,>
esph:itaua& dó Paq_ui tão enviaram-nos um re_lat6rio
clandQ algumas orientações.
Pt~ntemente, procuramos um espiritano que possa
dedicar-se a ti!mpo pleno, durante um ano, para fazer as.
consultas e pesquisas necessárias para se chegar a uma
proposta reaJist:icà.

Envi~-noslátp.l:lém.,sua i>pinião e sug~t~ ~~~os~áo
úteispatà le:t,rt!4Q$i:J ~m tet.mc,a resJ>TlSa~Wít,~_de que

it:Jli!fi:-:=!~t;~~i~~ro:;~
Mudança de Endereço{Tel/Fax:
Casa Generalícia: Após 08 de Novembro, o Te!. 348 247
mudará para 35 348 247; e o 347 721 mudará para 35 347 721.

_A partir de 10 de Novembro, o Tel. 345 0678 pas.sará a ser 3545
0678; o número de Fax. 345 0676 pas.5ará a ser 3545 0676.
- Fr: G. de Kinderen, IMBISSA Refugee Service,
88 Broadlands Road, Avondale, Harare, Zimbabwe.
Te!: 263 - 4 336775. Fax: 263 - 4 724971.
- East Africa Province: Fr. A Shao,
Te!: (255)(57) 24 36 Fax: (255)(57) 82 36.

Os nossos Jubilados:
70

BDOS

08 Dez

de Profissão Religiosa:

: Ir. Germanus BUCKEN (Alemanha).

65 anos de ProfISSão Religiosa:

10 Dez
12 Dez
31 Dez

: Ir. Antonin GOELLER (França).
: Ir. Veronus MOLLEMANS (Holanda).
: Ir. Richard SPIESSER (França).

60 anos de ProfISSão Religiosa:
08 Dez

: Ir. Camille STACOFFE (França).

50 anos de Profissão Religiosa:

08 Dez

: Ir. Brendan KEOGH (Irlanda).

65 anos de Sacerdócio:
3_1 Ago

: P. John A STRMISKA (USJ1/W)-

60 anos de Sacerdócio:

08 Jul

: P. Gabriel BERTIIAUD.

Os nossos defuntos:
20Jun
23 Jun
04 Jul
04Jul
04Jul
04 Jul
07 Jul
08 Jul
11 Jul
13 Jul
16 Jul
23 Jul
25 Jul
08Ago
15 Ago
16 Ago
21 Ago
21 Ago
24Ago
09 Set
11 Set
14 Set
24 Set
27 Set
29 Set

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

P. Auguste CRESPEL (França), 84.
P. Theodorus TURKENBURG (Brasil), 68.
P. Petrus Reinerus SCHULPEN (Holanda), 77.
P. Gerard AVERY (Inglaterra), 61.
P. Paul ONDIA (Senegal), 70.
P. Roger CADORET (França), 68.
P. Martinus Van der VEN (Holanda), 75.
Ir. Elie JANVIER (França), 66.
P. James Patrick O'REILLY (USA/W), 78.
P. Pierre ALLAIN (Martinica), 83.
Ir. Nova BRULOTIE (Canadá), 88.
Ir. Adrianus Maria Van DOOREN (Holanda), 67.
: P. Eloi MAYOR (Suíça), 84.
: P. Andre USINIER (França), 82.
: Ir. Luis Augusto de OLIVEIRA (Portugal), 77.
: Ir. Abel JEANOT( França), 79.
: P. Stanislaus GRONDZIOWSKI (USNE), 81.
: P. Hubert MELOTIE (Bélgica), 74.
: P. Siegfried ECKERT (USNE), 85.
: P. Petrus DE BOER Junior (Brasil), 75.
: P. Paul BREUVART (França), 88.
: Ir. Maximus SCHLAGHECKE (Holanda), 83.
: P. Charles Emile GALIEGUE (França), 81.
: P. Edward OLMER (Inglaterra), 70.
: P. Alphonse J. A SOUCI (Canadá), 76.

Responsáveis: PP. Raymond BARRYe Manuel MARTINS, Serviços de Informação, CSSp, Clivo di Cinna, 195 - 00136 ROMA

