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ENCONTRO

DOS NOVOS SUPERIORES

MAIORES

O Encontro dos Novos Superiores Maiores nomeados o ano passado teve lugar na Casa Generalícia de 16
a 23 de Setembro de 1995. Estiveram presentes 16 Superiores.
·

Fila~ trás(da esq.p"dir.): PP. Breidenbach, Shine, Berto11, Ward, Lefevre, Keane, Mbilingi, Promis, Nesti, Duchesne.
Fila da frente: PP. Le Quéré, Devine, Choquereai4 Perez, Leven e Miranda.

Na apresentação de boasvindas aos participantes, o P. Superior Geral deu as razões deste encontro:

- •É oportunidade para aprofundar o conhecimento das vossas novas funções.
- É oportunidade para partilhar connosco a experiência da vossa circunscrição e para partilhar convosco a
nossa visão da Congregação.

- Este encontro de irmãos facilitará o relacionamento mútuo no futuro, de modo a que todos sejam responsáveis
no governo de toda a Congregação.
- É igualmente uma experiência espiritual. Comunicaremos mutuamente a nossa experiência missionária, num
espirita de fraternidade e oração, reveladas pela graça e chamamento de Deus."

DISCUSSÕES
Na Segunda e Terça-feira, 18 e 19, cada Superior apresentou
o relatório da sua circunscrição. Houve também
oportunidade para pedirem esclarecimentos. Todos foram
convidados para irem em peregrinação a Assis, na Quartafeira, 20 de Setembro, como se fazia noutros anos.
Quinta-feira de manhã, 21 de Setembro, foi reservada para
uma apresentação global do Conselho Geral Alargado, que
se realizou em Dacar, em Maio 1995, e como se tem
procedido desde então. Houve um painel onde se discutiram
os principais temas apresentados em Dacar:•Formação•,
•Organização• e •Comunicação•.
O membro do
Conselho Geral responsável pela respectiva área,
apresentava o tema e os Superiores Maiores diziam como na
sua própria circunscrição o seguimento de Dacar tinha sido
posto em prática.
Terça-feira de tarde foi reservada para as apresentações do
Ecónomo Geral e do Coordenador de Justiça e Paz. Sextafeira de manhã, 22 de Setembro, os membros dos
•Serviços• da Casa Generalícia falaram do seu trabalho. Os
Superiores encontraram-se com os Conselheiros Gerais
responsáveis pela respectiva circunscrição, na Sexta-feira de
tarde. Sábado de manhã, 23 de Setembro, houve uma
•mesa redonda•.

CONSELHO GERAL ALARGADO 1995
O P. Kelly falou do CGA, em Dakar, e do que se seguiu
desde então.
O CGA falou sobre as pessoas, os Espiritanos e a
missão da Congregação no mundo inteiro. Dakar
destinava-se a avaliar como as directivas de ltaici iam
sendo postas em prática, a estudar os novos meios e
iniciativas e a reforçar a colaboração entre o Conselho
Geral e as Circunscrições. ltaici tratou do conceito de
missão, missão como escuta e como intervenção
respeitosa. Deixámos ltaici perguntando a nós mesmos
aonde nos conduzia o Espírito. O tema de Dacar era ª
sob a orientação do Espírito"'. Além dos principais
temas do encontro de hoje,
ªFormação",
Organização" e 'Comunicação" O CGA95 dedicou
particular atenção à Ásia e Moçambique, à celebração
dos 150 anos da missão espiritana na África e para
muitos a ida a Gorée foi um momento de conversão
pessoal.

FORMAÇÃO PERMANENTE
O P.Jolibois apresentou o que foi dito em Dacar sobre a
•Formação•. A li parte do •Guia da Formação• que trata
da •Formação Inicial• foi agora aprovada. Sugestões dadas
em Dacar e ulteriormente, foram integradas no texto. A Ili
parte que trata da •Formação Permanente• precisa de mais
reflexão e consulta. Parece que alguns confrades não sentem
a necessidade da formação continua e permanente. Talvez
não tenham razão; somos chamados a uma contínua
conversão, a um conhecimento de que o mundo está em
mudança, e de que precisamos de um crescimento contínuo,
tanto espiritual como profissional. A nossa experiência
missionária ensina-nos que para aproveitar disso,
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precisamos de tempo para reflectir, para ver como o mundo
vai mudando e para nos transformarmos de modo que a
nossa vida apostólica seja um testemunho efectivo do
Evangelho. Uma pessoa saudável é alguem que continuamente une o humano, o psicológico e o espiritual. Isso exige
tempo para ler e para interpretar •os sinais dos tempos•,
para ver qual é o chamamento de Deus, e para avaliar o
nosso compromisso. Temos de estar conscientes das
mudanças em nós mesmos, e evitar o perigo da rotina.

Meios de Formação Permanente
1. Habitual
a) Pessoal: tempo reservado para o estudo, leitura espiritual,
meditação e Direcção Espiritual.
b) Comunidade: períodos organizados pela comunidade
local, pela circunscrição, como encontros, celebrações,
retiros,liturgia, etc. ou um projecto comunitário.

2. Periodos de reciclagem.
Nas diferentes fases da vida.mais intensa actualização, que
pode ser um curto período de algumas semanas ou um
longo periodo de dois ou doze meses. A RVE estabelece
que cada um tenha um "longo período de reciclagem". Há
fases no ciclo da vida apostólica que requerem uma
formação especial, v.g. depois dos primeiros dez anos de
ministério activo, na meia idade vida, no declinar dos anos
e finalmente na reforma. Há outras oportunidades a ter em
conta,p.ex. quando se muda de trabalho, quando se regressa
defenitivamente das missões, quando se começa uma nova
tarefa ou nos . momentos de crise de crescimento que têm
raizes na natureza tisica, psiquica ou espiritual da pessoa.
Reciclagem diz respeito não só ao confrade, mas também às
circunscrições de afectação ou de origem. O tempo e os
cursos a seguir são decididos em diálogo entre o confrade
e os superiores respectivos. A despesa é também .da
responsabilidade da circunscrição, da Província de origem e
do confrade. A Congregação, em solidariedade, pode ser
chamada a ajudar em alguns casos.
O P. Keane falou da sua experiência na concretização das
orientações de Dacar. Um curso de dois ou três anos é
organizado cada ano na Província. O curso orienta-se para
a teologia moderna, espiritualidade e conhecimento próprio.
Os frutos estão à vista num melhor relacionamento entre os
membros da Província. As oportunidades proporcionadas
por celebrações para formação permanente não são
desperdiçadas.,p.ex.profissões, reuniões,jubileus e "Dias
dos Fundadores• . O Relatório do Superior Geral para o
CGA 95 foi enviado a todas as comunidades e será discutido
no próximo encontro com as comunidades e o Conselho
Provincial. Tem sido aproveitado também nas celebrações
litúrgicas, aniversários, profissões e no retiro de profissão
com os Noviços.
Foi nomeado na Província um Director para a Formação
Permanente. Os anos sabáticos têm uma característica
especial. A Província contribui com #3,000.00 para cada
membro que faz o ano sabático.
Foi

sugerido

pela

que

poderia

haver

um

melhor

desenvolvimento de pneumatologia, da teologia do Espírito
Santo e isto deveria ser integrado na missiologia. Isto uniria
a nossa vida apostólica e a •união prática• com Deus. A
oferta que trazemos para a Igreja é o aspecto carismático.
Nos projectos comuns da Europa é às vezes difícil conseguir
pessoas para eles serem bem concretizados, p.ex. o •mês
espiritano•. Há o mesmo problema cada ano e não
aproveitamos da nossa vasta experiência. Foram sugeridos
os seguintes lugares como Centros Espiritanos para cursos
de reciclagem: Saverne, Silva, Bagamoyo e SIST. A questão
de Saverne será tida em conta no próximo encontro dos
provinciais da Europa.

GUIA DA ORGANIZAÇÃO
O P. Castriani apresentou o documento •Guia da
Organização". ltaici pediu a revisão do Capítulo VII da AVE
•Organização da Congregação•. Depois de consulta ficou
claro que não era preciso escrever tudo de novo. A AVE
deixou abertas várias possibilidades na organização da
Congregação, especialmente quanto aos Novos Grupos. O
conceito de •missão" que tem sofrido mudanças tem
consequências no relacionamento entre as circunscrições.
Entre outros temas, o P. Castriani sublinhou a
•regionalização• como ponto a ter em conta no encontro.
CONCLUSÕES DO CGA SOBRE REGIONALIZAÇÃO

As conclusões são que o Conselho Geral deve:

* favorecer a regionalização e a internacionalidade,

mas não
impô-la. Presentemente, circunscrições estão numa fase de
colaboração mas não sob o ponto de vista das estruturas
jurídicas. O CGA está contra uma estrutura legal que seria
um obstáculo mais que uma ajuda. Ainda não há conselhos
regionais.

* assegurar que tudo

o que é proposto está de acordo com
o espírito da Congregação.

* assegurar que nenhuma circunscrição fique isolada e
intervir quando houver problemas.
O P. Devine tomou a palavra dando uma explicação concreta
de como se tem desenvolvido a regionalização na África
Central Sul.Sublinhou que se quizermos ter autonomia
regional devemos ter autonomia financeira, os distritos
financiando os projetos. A Fundação é um projeto da região,
bem como o projeto de Moçambique. O noviciado
internacional de Porto Rico é um exemplo de colaboração
regional.

COMUNICAÇÃO
O P. Vijnen chamou a atenção para o que ltaici disse sobre
a importância da comunicação. Comunicação é pelo
testemunho. Fez uma dissertação sobre o que é requerido
para a comunicação. Há um ID em preparação tratando da
comunicação, por isso não é necessário antecipar o que
aparecerá no documento.
O P.Eduardo Miranda chamou a atenção para o encontro
internacional que teve lugar em Portugal de 28 de Maio a 1
de Junho de 1995. Os confrades da Europa envolvidos na
comunicação espiritana tiveram um encontro em Carcavelos
com o fim de procurar uma maior colaboração entre as
Províncias da Europa e com Casa Generalícia reunindo e
difundindo informação e fotografias. Concluíram que não nos
podemos limitar só às publicações missionárias; precisamos
também de ter contactos permanentes com jornalistas. As
Missões oferecem-lhes uma maior fonte de informação, mas
devemos assegurar que novas publicações sejam exactas,
actuais e oportunas. Tem de haver uma estreita colaboração
com as publicações espiritanas noutras províncias para
conservar a missão como centro de interesse.· Temos
obrigação de apresentar o que acoiltece de bom na África.
Em geral a gente de fora da África só vê • o rosto miserável
da África•. Deve ser dado realce à formação dos nossos
jovens confrades: um bom missionário não é sempre um
bom jornalista.

NOTÍCIAS
Decisões do Conselho Geral

* No dia 28 de Abril nomeou o P.Anthony AMADI Superior do

Distrito do Zimbabwe, por um período de 03 anos, com data
a partir de 28 de Abril de 1995.
* No dia 28 de Abril confirmou a eleição do P. Patrick KELLY,
como Superior do Distrito do Brasil S.W. por um período de
03 anos, com data a partir de 28 de Abril de 1995.
* No dia 28 de Abril confirmou a eleição do P. Donald NESTI
como Superior Provincial da Província dbs USA/West, por
um período de 03 anos, com data a partir de 01 de Julho de
1995.
* No dia 28 de Abril , segundo a RVE 157, erigiu formalmente
o Distrito de Zlmbabwe, com data a partir de 28 de Abril de
1995.
* No dia 08 de Maio nomeou o P.Max DOMINIQUE como
Superior do Distrito do Haiti por um segundo período de 03
anos, com data a partir de 08 de Maio de 1995.
* No dia 14 de Maio de 1995, o Superior Geral e o seu
Conselho, atendendo os pedidos dos Bispos de

Moçambique, e consultando os Superiores de Angola,
Portugal, Nigéria, EAP e SCAF, decidiu fundar um grupo
internacional nas Dioceses de Chimoio e Nacala. O Grupo
começará com duas comunidades e fará parte da Região da
SCAR (Região da África Central Sul).
* No dia 31 de Maio, confirmou a eleição do P.Bernard
COURANT como Superior do Distrito de Bangui por um
segundo período de 03 anos, com data a partir de 19 de
Outubro de 1995.
* No dia 23 de Junho nomeou o P.Alphonse GILBERT como
Postulador junto da Santa Sé das Causas dos PP.
Libermann, Lavai e Brotier, com efeito a partir de 01 de
Outubro de 1995.( O P. Jean SAVOIE é o Postulador da
Causa do P.Claude Poullart des Places e Gérard
GUILLEMONT é o Vice Postulador da Causa do P. Lavai).
* No dia 24 de Julho confirmou a eleição do P. Hubertus
MEUWISSEN como Superior Principal do Distrito da
Amazónia por um segundo período de 03 anos, com data
a partir de 01 de Agosto de 1995.
* No dia 08 de Setembro, nomeou o Ir. Robert GUENO, da
3

Província da França, Ecónomo da Casa Generalícia por um
período de 03 anos.com data a partir de 01 de Novembro de
1995.
* No dia 09 de Setembro, confirmou a eleição do P.Gerard
SIREAU como Superior Principal do Distrito dos Camarões
por um segundo período de 03 anos, com data a partir de 09
de Outubro de 1995.

RISC Encontro dos Espiritanos mais jovens.
Pe B. Kelly escreve:

Trinta e três espiritanos se encontraram em St Jerome
perto de Montreal de 31 de julho a 6 de agosto de 1995
para o econtro RISC (em inglês; o real, o ideal, Espírito,
Caos). No encontro foram lembradas as condições
normais da nossa experiência pessoal da missão e a
nossa luta diária para escolher a vida e não a morte. O
econtro interessava aos espiritanos norte americanos e
caribenhos de hoje, porém, com um olhar para o amanhã.
Só espiritanos com menos de 50 anos foram convidados,
apesar de que algumas exceções foram abertas para
alguns provinciais e para mim.
O objetivo não era a elaboração de um documento ou
de um projeto. Mais que tudo, tentamos descobrir os
principais valôres que temos em comum, a partir de uma
partilha, sem pressa, de nossa experiência, com tempo
para oração e meditação. Oque emergiu foi;
DISPONIBILIDADE AO ESPIRITO SANTO ( capacidade de
renovar-se e assumir riscos, versatilidade, solidariedade)
e um JEITO SIMPLES DE ESTAR COM O POVO ( respeito,
abertura, visitas pessoais). Isto é terreno firme sôbre o
qual se pode construir. Todos que participaram sentiram
que foram renovados na fonte de uma identidade
partilhada.
O encontro foi um sinal de esperança para a
comunidade da região da América do Norte. Ele gerou
dinamismo para a vida espiritana. Em uma das noites,
participei de um encontro dos provinciais, onde vi que os
planos para o primeiro programa de renovação, da Região
América do Norte, que se realizará na Universidade de
Duquesne, em julho próximo, estão bem adiantados.

O Nosso Confrade Mais Idoso
Patrick Wallis celebrou 100 anos de nascimento em

Kimmage Manar, Dublin, em 19 de Agosto de 1995. Uma
mensagem especial de
parabéns foi enviada pelo
Superior
Geral,
P.
Schouver. Sua Excia o
Presidente da República
da Irlanda, o Snr.Mary
Robinson
enviou um
cheque de 250 libras. Ao
recebê-lo o P. Wallace
disse que era muito.
O P. Henry Koren realça
esta estatística dizendo
que.em 15.000, só um

Fr Patrick Wallis CSSp

confrade atingiu a idade de 100 anos; historicamente, nesta
data, o número de membros da Congregação do Espírito
Santo, é exactamente de 15.000.

O Nosso Professo Mais Jovem
Exactamente 81 anos separam o membro mais idoso da
Congregação do professo mais jovem, Nwadike Victor
Chinedu, Nigéria. Nwadike
olha para o próximo século
com
optimismo e
confiança.
Diz que •o ano 2.000 tem
sido largamente chamado
o
•ano
maravilhoso".
Segundo o meu ponto de
vista, não vejo porque a
Congregação deva ser
pessimista.Ao
contrário
dias
brilhantes
nos
esperam. Somos um grupo Nwadike V. Chinedu
que tem a firme convicção
de que será assim. Eu
acredito que a nossa Congregação será mesmo uma
Congregação mais viva e jovem no ano 2.000 e além• .

Endereço/Tel/Fax
Rev.Malcolm Galt CSSp, St.Patricks•Presbitery, P.O Box

1223, Jemmott's Lane, St Michael's, Barbados W.I
Tel. 809/426.35.10 : Fax 809/429.61.98.

Spiritan Community, Rostock, Germany.
Tel. (0049) 381.801.3213.

Os Nossos Defuntos
09 Set
10 Jun
01 Jun
19 Jun
29 Jun
03 JUL
03 Jul
11 Jul
22 Jul
25 Jul
31 Jul
08 Ago
08 Ago
12 Ago
27 Ago
29 Ago
30 Ago
30 Ago
09 Set
21 Set
03 Out

:P.John A. STRMISKA . . . .
:P.Henry J.McANULTY . . .
:P.Charles D.READ . . . . . .
:P.O•CONNOR . . . . . . . . .
:P.Hilaire BEAULIEU . . . . .
:lr.Jude A BERNABLE . . . .
:Mgr.Jean DAVID . . . . . . . .
:P.Jacques COMMANDEUR
:lr.Heinrich THODAM . . . . .
:lr.Camile STACOFFE . . . .
:Ir.A.VAN DER STEEN
:P.Rémi CATHELINE . . . . .
:P.Alphonse CESBRON . . .
:P.Philippe GAGNON . . . . .
:P.Frederick FULLEN . . . . .
:Ir.George T.STARCK . . . . .
:P.Eric MACKAY . . . . . . . .
:P.Eduardo da S.LEITÃO . .
:P.Elie BOBILLIER . . . . . . .
:P.Wilhelmus BERNDSEN .
:P.Eamon MANSFIELD . . .
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. . . USA/W., 95
.
USNE., 80
. . . . USA/E., 81
..
Irlanda, 73
Canadá, 87
.
França, 88
França, 82
..
Holanda, 77
Alemanha, 80
.
França, 79
Holanda, 80
França, 54
.
França, 90
Canadá, 86
. .
Irlanda, 87
.
França, 79
Canadá, 67
. . . Portugal, 75
França , 70
..
Holanda, 80
. . . Maurícia, 61

Responsáveis:PP.Raymond BARRY e Domingos Neiva, Serviços de Informação, CSSp, Clivo di Cinna, 195 - 00136 ROMA.

