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CAPÍTULO GERAL DE 1996
O Conselho Geral decidiu enviar una carta a todos os Superiores infor!"lando-os de que
começaram a ser dados os primeiros passos para o próximo Capítulo Geral. E importante que o
Conselho Geral conheça quais são as esperanças dos confrades para o próximo Capítulo, de

modo que possam ser Integradas nos temas formais a serem agendados pelo Conselho Geral

como ªlineamenta" para discussão.

Há quatro aspectos importantes a serem tidos em
conta na preparação do Capítulo:
- Consulta das Circunscrições sobre os tópicos a
serem postos em agenda.
- Consulta dos Superiores sobre a representação
dos delegados.
- Conhecimento do que pensa toda a Congregação
sobre a importância do Capítulo.
- Oportunidade de cada membro poder participar
na sua preparação e dar a sua contribuição.
Os Capítulos podem facilmente tornar-se algo sem
importância para os confrades que não são
delegados. O Superior Geral, na sua carta aos
Superiores Maiores, pede-lhes para se empenharem,
com os membros das suas circunscrições, num
processo de discernimento sobre os temas à
apresentar. no Capítulo. Convida-os a fazerem isso
nas assembleias de circunscrição, entre Setembro de
1996 e Junho de 1997.

Metodologia do Capítulo Geral
Segundo a RVE, nº 214, o Capítulo Geral tem a
responsabilidade de
- verificar a fidelidade da Congregação à sua
missão na Igreja;
- animar a vitalidade religiosa e apostólica dos
membros do Instituto;
- avaliar a aplicação das medidas tomadas pelos
Capítulos precedentes;
- estabelecer as prioridades missionárias para os
próximos anos;

- examinar a situação financeira da Congregação.
O Conselho Geral, por sua parte, dedicará uma
semana em Maio de 1996, a examinar as questões a
debater no Capítulo para serem apresentadas aos
confrades. Algumas delas já foram sugeridas no CGA
de Dacar.
O Conselho Geral de bom grado aceita e agradece
ideias e pontos de vista que os Superiores Maiores
lhe desejem comunicar para sua reflexão nessa
semana de Maio. Isto o ajudará .a centrar a atenção
nos assuntos de interesse para os membros e
circunscrições.
A seguir a essa semana de reflexão em Maio, o
Conselho Geral comunicará aos Superiores os temas
para reflexão de todos os confrades durante o
processo de discernimento, de Setembro de 1996 a
Junho de 1997.
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É importante que as circunscrições comuniquem os
seus pontos de vista ao Generalato antes de 30 de
Junho de 1997.
O Superior Geral na sua carta também informa sobre
a selecção dos delegados ao último Capítulo em ltaici
e pede pareceres aos superiores sobre o melhor
método de representação da sua circunscrição.
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NOVA INICIATIVA EM MOÇAMBIQUE
Depois dos pedidos da hierarquia em Moçambique e da consulta aos Superiores de Angola, Nigéria, EAP e
SCAF, o Superior Geral e o seu Conselho decidiram estabelecer um Grupo Internacional nas Dioceses de
Çhimoio e Nacala em Moçambique. O Grupo trabalhará em duas comunidades e fará parte da SCAR _(Fundação
Africa Centro Sul).
.•

A composição da equipa é a seguinte:
Pedro FERNANDES, 27 anos .
Alberto TCHINDEMBA, 28 anos
Anthony UGOH, 31 anos . . . . .
Domingos Vitorino, 56 anos . . .
Benedito CANGUENO, 30 anos
Lawrence NWANERI, 39 anos .
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. . . . . Portugal
. . . . . . Angola
. . . . . . Nigéria
. . . . . Portugal
. . . . . . Angola
. . . . . . Nigéria ·

Não estão previstos problemas com vistos de entrada
e residência. Uma das dificuldades que os nossos
confrades terão, será o isolamento. Chimoio fica a
1.800 km de Nacala. Viajar por estrada é impossível e
por avião é dispendioso e precisa de uma aterragem
na Beira. A ajuda financeira das Dioceses será muito
pouca, pois as próprias Dioceses têm dificuldade em
sobreviver financeiramente.
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Inserção em Nacala: As instalações que até ao
presente eram usadas pelas Irmãs, estão em
condições razoavelmente boas.
Também há boas facilidades no Instituto Paulo VI que
é dirigido pelos Combonianos para estudo da língua
local(Macua), sempre que haja necessidade.
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Inserção na Diocese de Chimoio: A comunidade
trabalhará em lnhazonia que fica a cerca de 120 km
da cidade de Chimoio e relativamente perto da
fronteira -do Zimbabwe. A missão está num estado
miserável - Igreja, escola, internato e hospital - têm
todos necessidade de reparação, mas a residência
dos padres está em restauração. Não há electricidade
porque o gerador, que é considerado essencial, foi
roubado durante a guerra. A missão tem uma grande
quinta que deixa entrever um auto-financiamento num
futuro mais tardio. Aprender a língua (Chibarroe) em
Chimoio será um pouco mais difícil que em Nacala,
porque há poucos livros e não há cursos válidos
organizados.

lnhazonia fica a 200 km de Mutare. Como as

estradassão boas, há oportunidades de contactos
com os nossos confrades de Mutare/Zimbabwe. Os
confrades que viajam para Chimoio, viajam via
Zimbabwe.

Algumas áreas onde os nossos confrades
centralizarão os seus esforços

penetrar profundamente na psicologia espiritual da
população local. Por exemplo, não há diálogo entre a
Igreja e as religiões tradicionais.

Objectivos iniciais do Grupo
- fazer uma profunda reflexão sobre a nossa
presente metodologia da missão.
- promover as vocações para o clero diocesano
local.

O número de católicos e do clero local é relativamente
pequeno. Os católicos da Diocese de Nacala são uma
média de 4% da população e 6% na Diocese de
Chimoio. Há só dois padres nativos em Chimoio e 1
em Nacala.

O crescimento do Islão em Nacala deve também ser
tido em conta, um factor que está quase totalmente
ausente na missão de Netia em Chimoio.

Sem nos fixarmos rigorosamente nos números, uma
das razões para o pequeno número de católicos é
mais provavelmente uma certa inabilidade para

Todo o Grupo terá um encontro em Portugal em
Setembro de 1996, para conhecimento mútuo e
planeamento.

ENCONTRO SOBRE FINANÇAS
Um grupo representativo de confrades que na
Congregação estão envolvidos nas finanças, tiveram
um encontro na Casa Generalícia, de 11 a 14 de
Março de 1996. Estiveram representados: Haiti,
Nigéria, Brasil, Angola, WAF, FAC, Trans-Canadá,
USA/E, Zaire, FOI, EAP e Europa.

Fila de trás: PP. Onwuemelie(Nig), P.leffery(Ing), A.Loos(Fr),
E. Graham (Tr.Can), V.Griffin(WAF),G.Oliveira(Br),
M Teixeira(Ang),P.Rigolet(FOI), J.Burgraff(Bél), D.Smith(USA/E).
Fila da frente: PP.J.Philipe(Haiti),A..Dias(Roma),
E.Shao(EAP), Ir.J.Nsimba(FAC),P. N.Perrot(Zaire).

O objectivo do encontro era examinar a nossa
solidariedade e como encontrar e partilhar melhores
fontes de receita. O principal fundo de ajuda às novas

fundações é o Cor Unum. Este fundo é limitado e
devem ser encontradas fontes alternativas.

Alguns pontos da agenda eram os seguintes:
- No caso das fundações e circunscrições mais
jovens, como se pode coordenar a ajuda financeira
bilateral entre ·as circunscrições• e as contribuições
do COR UNUM?
- Como pode uma ajuda financeira regular ser
garantida por uma circunscrição a um Distrito ou
Grupo Internacional restrito?
- a responsabilidade da Igreja local no apoio aos seus
missionários
- como podem os confrades ser ajudados a .fazer
projectos para apresentar às organizações
internacionais de apoio financeiro?
- procura de outras fontes de ajuda dentro e fora da
circunscrição.
- problema dos investimentos. Justiça e paz numa
sociedade capitalista.
- poderíamos nós confiar mais nos nossos próprios
meios e na generosidade dos católicos do que nos
investimentos?
- o nosso estilo de vida como testemunho para uma
reflexão sobre a pobreza evangélica.
O P.Abel M.Dias, Ecónomo Geral, enviará mais tarde
aos Superiores Maiores um relato deste encontro,
dando recomendações e sugestivas orientações para
o futuro.

REVISTA 11 VIDA ESPIRITANA11
O Corpo Editorial para a publicação de "VIDA
ESPIRITANA• formado pelos PP .Joseph Gross, Vincent
O'Toole e Jerónimo Cahinga, esteve reunido na Casa
Generalícia de 06 a 08 de Março, para discutir sobre

o futuro da Revista. O P. Vincent O'Toole apresenta as
linhas gerais para o futuro da Revista:
Espera-se que a primeira edição de "VIDA ESPIRITANA"
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renascida, possa aparecer no Outono. O Corpo
Editorial reunido em Março na Casa Generalícia,
decidiu que a primeira edição teria como tema
"Missão e Paróquias•, porque muitos Espiritanos vivem _
a sua vocação de religiosos-missionários trabalhando
em paróquias. Terá seis artigos de •testemunhos• de
confrades em diversas partes do mundo, ref/ectindo
sobre os diversos trabalhos de paróquia-tipo, em que
os Espiritanos estão comprometidos. A isto se seguirá
um artigo mais longo para reflexão ulterior.
A "VIDA ESPIRITANA" com forma revista visará ser um
meio de formação permanente, um instrumento de
animação da -Congregação seguindo as linhas de
ltaici, através de partilha mútua de experiências
significativas. Tentará enriquecer os confrades com:
- uma ajuda para interpretação da sua vida espiritana
e reflexão sobre a sua experiência pessoal.

- uma fonte de estímulo com as experiências de outros
confrades.
- algumas ideias novas para a sua actividade, a sua
comunidade e vida pessoal.
Cada edição centrar-se-á sobre determinado tipo de
experiência espiritana, vista segundo a perspectiva d~
diferentes confrades.
"VIDA ESPIRITANA" aparecerá duas vezes por ano e
será publicada em Inglês, Francés e Português. O
Corpo Editorial deseja multo ouvir os confrades de
toda a parte porque quer ter a certeza de que estão
tratando de assuntos que são do maior Interesse
para os Espiritanos de hoje. Todas as sugestões,
comentários, queixas, etc. podem ser enviadas para:
Joseph Gross (versão francesa) em Chevilly, Jerónimo
Cahinga (versão portuguesa) e Vincent O'Tool (versão
inglesa) ambos na Casa Generalícia.

NOTÍCIAS DAS CIRCUNSCRIÇÕES
GHANA: Bodas de Prata
O primeiro grupo de Espiritanos, PP. A.Murphy,
S.Agnoli, J.Morrow. M.Buckley, E.Scott, J.White,
T.Sweeney, M.Smithwick, chegou ao Ghana em
Novembro de 1971. Os PP.V.Murphy e P.Nolan,
membros da primitiva equipa, chegaram em Maio de
1972, acompanhando a bagagem para o grupo. Os
que têm o nome sublinhado, estão ainda no Ghana.
Os Espiritanos trabalharam inicialmente com o Bispo
Sarpong que lhes pediu para irem para a sua Diocese
de Kumasi. Quando a diocese de Kumasi foi
desmembrada para criar a de Sunyani, alguns
confrades escolheram ficar na nova Diocese.
O bispo Sarpong confiou-lhes duas paróquias na sua
Diocese como paróquias espiritanas, New Tafo
iniciada pelo P. Smithwick e Bantama pelo P. B.Butler.
O Pre-noviciado é na paróquia de Bantama. O grupo
mais tarde responsabilizou-se pela paróquia de
Labadi (agora La) na Diocese de Accra. Tanto a
paróquia de New Tafo como de La, têm sido ajudadas
pela administração da WAF que agora lhes fornece
pessoal.
Dois da equipa primitiva já morreram: o P. Joe White
morreu na Irlanda em 1981; o P. Edward Scott morreu
num acidente de carro em 1995. Está sepultado no
cemitério espiritano, nos terrenos onde está o
Noviciado da WAF em ljisu. O P. Declan Dorr, que foi
membro do Distrito durante muitos anos e mais tarde
Mestre de Noviços da WAF, também aí está
sepultado. Nestes 25 anos, mais de 30 confrades têm
trabalhado no Distrito. Os PP. D.Caplice, J.J.Coleman,
M.Smithwick estão em Kimage; os PP. B.Butler e
P.Nolan, nos USA; o P. C. O'Brien na Irlanda e o P.
M.Daly na Austrália. 14 seminaristas espiritanos
fizeram o seu estágio no Gana, muitos dos quais
foram membros da WAF.
Em 1995 a Diocese de Kumasi foi de novo dividida e
criadas duas novas dioceses. Os Espiritanos agora
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trabalham em quatro Dioceses: Kumasi, Obuasi,
Sunyani e Accra.
O pre-noviciado está ainda em Bantama e é da
responsabilidade do Distrito. Este ano tem 12
Ghaneses e 1 Gambiano preparando-se para o
Noviciado em Setembro do próximo ano. O Distrito
tem na formação: 4 na Filosofia, 9 em Estágio, 4 na
Teologia e 3 Irmãos. O primeiro espiritano Ghanês foi
ordenado em Bantama em 1988. Os Ghaneses
trabalham agora no Ghana, Malawi, Serra Leoa,
Gambia e Nigéria. Este ano a WAF abrirá uma missão
no norte do Ghana.
As celebrações, envolvendo ambos os Distritos de
Ghana e WAF serão em Junho/Julho de 1996. O
ponto mais alto das celebrações será a ordenação de
cinco membros da WAF em 01 de Julho de 1996. O
P. Pierre Schouver, Superior Geral, estará presente
nessa ocasião.

ZÂMBIA: 25 anos de Presença Espiritana
Em 02 de Fevereiro de 1996, no lugar do novo
postulantado em Pemba; os Espiritanos celebraram 25
anos da sua presença na Zâmbia. Na cerimónia
estiveram presentes muitos padres e religiosos como
também representações de leigos de muitas partes do
país, principalmente das paróquias onde os
Espiritanos trabalham.
Todos teceram grandes elogios ao grande trabalho
dos Espiritanos na Zâmbia durante estes 25 anos. O
Superior Geral, P. Pierre Schouver e o P. G. Odigbo,
representaram o Conselho Geral nesta celebração.
O primeiro grupo de seis espiritanos da Província da
Irlanda, PP. A.Heerey, G.Doherty, P.Hughes, M.Walsh,
C.Flanagan (RIP) e M.Fallon, chegaram à Zâmbia em
03 de Fevereiro de 1971. Estes homens trabalhavam
na Nigéria e como muitos espiritanos Irlandeses,
tiveram de deixar o país em 1970 no fim da guerra

civil. Na chegada à Zâmbia, foram recebidos no
aeroporto pelo Bispo de Monza, Mons.James
Corboy,S.J. Daí, foram para a comunidade dos
Jesuitas, em Chikuni. Mais tarde foram transferidos
para as suas missões, na Diocese de Monza. Um ano
mais tarde juntaram-se-lhes os PP. P.Flyn, P.Duggan,
V.O'Connel e S.D'Arcy. Depois de um breve começo
na Diocese de Lusaka, o segundo grupo foi para a
diocese de Livingstone, onde foram bem recebidos
pelo Bispo Felim O'Shea OFM Cap. Mais nove
Espiritanos seguiram depois nos anos seguintes.

Postulantado pelo superior Geral, em 2 de Fevereiro
de 1996.

PORTUGAL: Animação Missionária
A Animação Missionária tem uma longa tradição em
Portugal. A Província publica mensalmente a Revista
"Encontro" com uma tiragem de 7.500 exemplares e o
Jornal "Acção Missionária" com 30.000.
A actividade missionária é alimentada por várias
organizações, fundadas e dirigidas pelos Espiritanos.
Neste sector dois desafios são prioritários:
- uma maior participação dos leigos na administração
e direcção destes movimentos,
- a criação dum Centro de Espiritualidade Missionária.

Movimentos e organizações:
L.I.A.M.
Com mais de 50 anos de existência, a L.I.A.M. tem
mais de 300 grupos paroquiais e
Espiritanos renovam o seu compromisso, 2 de Fev. 1996.
Lado dto:PP. P.Njau, J.Marandu, LTilisho, MWalsh,
P.Ng'oja,G.Mushi, P. Schouver, J.Massawe.

Em 1976 atingiu-se um momento decisivo importante
com a nomeação,do P. Paul Chuwa, o primeiro padre
da Fundação da Africa de Este. A este se seguiram os
PP. Dan Macha e Liberatus Mapendo em 1978. Desde
então, até agora, mais de 24 padres .espiritanos e 8
estudantes da EAP têm trabalhado no país, por
períodos mais ou menos longos, perfazendo um total
de 52.
Em 1982 o grupo foi constituído como Grupo
Internacional, conhecido como Grupo Internacional da
Zâmbia (ZIG). Com o decorrer dos anos o grupo de
Espiritanos Irlandeses decresceu e aumentou o da

EAP.

- publica anualmente um pequeno livro (10.000
exemplares) para formação e para ajudar nas
reuniões da L.I.A.M.
- organiza anualmente uma peregrinação a Fátima da
Família Espiritana, em que tomam parte cerca de
10.000 pessoas.
- promove retiros
- distribui 60.000 agendas, 150.000 calendários e
135.000 almanaques das Missões.

Jovens sem fronteiras
Estes jovens comprometem-se na animação
missionária nas suas comunidades procurando ser
solidários e abertos aos valores de outras culturas e
partilhando numa base de respeito e igualdade. Em
cada verão alguns deles vão a um país de missão.

Presentemente tem 7 padres e 2 escolásticos da EAP
e 1 padre da Província da ·Irlanda, trabalhando em
duas dioceses. Com excepção do Secretariado
Diocesano de Livingston, todos os Espiritanos
trabalham em paróquias, que são áreas de primeira
evangelização. Segundo o seu objectivo, outras
prioridades são o estabelecimento de pequenas
comunidades cristãs, Justiça e Paz, formação de
líderes leigos nas áreas de actividade pastoral.
Muitos jovens estão manifestando interesse em entrar
na Congregação. Com o estabelecimento da Nova
Fundação (SCAF) na Região da África Central Sul em
1994, foi tomada a decisão de começar um
postulantado em Pemba, Zâmbia. O primeiro grupo de
4 postulantes da Zâmbia foi recebido em Pemba em
Setembro de 1995, tendo o P.Michael Walsh como
Director. Um dos pontos altos das celebrações das
Bodas de Prata, foi a abertura oficial da Casa do

"Jovens sem fronteiras" na Guiné-Bissau.

Voluntariado Espiritano

Este movimento está ainda na fase da meninice.
Prepara leigos para irem para as Missões.
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M.O.M.I.P.

É um movimento de animação missionária formado
por professores, estudantes e gente envolvida nas
escolas.
O 34° Encontro de Professores realizou-se em 1995.
Procura auxiliar a 'missão ad extra•.

Antigos Alunos (ASES).
Os antigos alunos dos nossos seminários formaram
uma associação para os manter em contacto com as
obras da Província e Missões.

Voluntariado Missionário e IMAGG

na Congregação. O Superior, P. James Devine,
recebeu os seus votos em nome da Congregação .
Lawrence Matemba, também do Malawi, renovou os
votos. Cuidando do que era preciso na Igreja, o Ir.
Alfons também se preocupou com as coisas materiais.
Foi um dia muito agradável para todos.
Estamos orgulhosos com o Grupo Espiritano da África
do Sul, que é cenamente o mais internacional da
Congregação, com membros da Alemanha, Ponugal,
Estados, Unidos, Escócia, Inglaterra, Nigéria, Polónia,
França, Atrica do Sul e Irlanda. Cada um de nós é
diversamente enriquecido, pelos variados dons do
Espírito.

Por iniciativa da Província de Portugal, realizou-se em
Fátima, em 24 de Janeiro de 1996, uma reunião para
os IMAGG (Institutos Missionários ad gentes). O
objectivo era reflectir sobre o Voluntariado Missionário.
Esta questão começou a ser abordada nos IMAGG
em 1992. A Província, com o conhecimento doutros
Institutos Missionários, deu os primeiros passos neste
campo, mas sempre aberta aos outros Institutos.
Constatou-se que havia iniciativas paralelas. Foi uma
oportunidade para:
- fazer o ponto da situação
- avaliar o caminho percorrido e concretamente a
proposta dos Espiritanos
- se questionar sobre as vantagens e desvantagens
de se estabelecer uma estrutura comum sob a égide
dos IMAGG
- discernir sobre a colaboração com a Fundação
Evangelização e Culturas.(Todos os Institutos da CNIR
colaboram financeiramente).
- conhecer as implicações legais, ligadas ao envio
de missionários leigos.

John Guwa recebe a RVE das mãos do P.Devine

Na África do Sul, pertencemos sem dúvida à mais
nova região da Congregação, a Região ·da África
Central Sul (SCAR). SCAR é formada pelo Zimbabwe,
com pessoa/ Nigeriano, pela zambia com Africanos de
Este e Irlandeses, Malawi com a WAF e Irlandeses, e
Moçambique, onde dois confrades fazem os últimos
preparativos para a entrada no nosso grupo
internacional, planeada para o fim d'este ano.

Foi um dia de troca de impressões e pontos de vista.
Foi formada uma pequena equipa, de que faz parte o
P. Castro de Oliveira, para estudar concretamente
duas questões:
- projecto de programa de formação conjunta,
admitindo a hipótese de colaboração da Fundação
Evangelização e Encontro de Culturas.
- apresentação da problemática do enquadramento
legal (seguro de vida, tempo de serviço, estatuto de
cooperante ...) e hipótese de soluções.

Isto dá-lhes um aspecto geral do lugar onde estamos
actualmente. Num território tão grande, há sempre
férias: por is~o . se algum ·deseja panir ou voltar de
novo para a Africa, escreva para o Superior, S.C.AF.,
P.O. Box 1219, Bethlehem, Atrica do Sul.

ÁFRICA DO SUL

Penso que as visitas domiciliárias estão no centro do
nosso ministério. Quase todas as famílias têm pelo
menos uma pessoa morta. Muitos perderam vários
membros da família.

O P. Jimmy Devine, Superior, SCAF, escreve:
Glen Ash, Bethlehem, esteve em festa no dia do nosso
Ven.Padre, 2 de Fevereiro. Quase todos os confrades
se reuniram. Vieram de longas distancias, desde os
Hosteis de Durban a Frankfon; verificamos que o
espfrito de •cor unum... • está bem vivo.

Começamos o dia com a Eucaristia a que presidiu o
Bispo Huben Butcher. Foi uma grande alegria para
nós panilhar com John Guwa e Silvester Kansimbe,
ambos do Malawi, que fizeram a sua primeira profissão
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SERVIÇO ESPIRITANO DE REFUGIADOS
Paul Flamm, de um campo de refugiados na Tanzânia,
escreve:

Começamos por ver que a imagem demasiado
simplificada de Hutu Killing Tutse (largamente
publicada na imprensa ir1ternacional)
é uma grave injustiça ao sofrimento que este povo tem
experimentado. Depois de ouvir a história da famllia,
lemos uma passagem da Bíblia e rezamos. Eu creio
que para muitos, foi esta a primeira vez, depois que
aqui chegamos, que ouviram alguém reconhecer as
suas perdas e rezar com eles pela sua faml/ia.

Infelizmente, todos estes pararam. O governo da
Tanzania e a UNHCR têm pressa que os refugiados
voltem para casa. São sensfveis a que alguém ou
alguma coisa possa desencorajar os refugiados de
voltarem. Como resultado o governo proibiu as visitas
a casa. Também estão muito desconfiados com
qualquer pequena reunião do povo. Num ambiente
onde os rumores se propagam tão depressa como o
fogo e rapidamente são aceites como verdade,
reconheci que era melhor interromper o estudo da
Bíblia e deixar ir embora o meu tradutor. ·

de Zinguichor. É também o ponto central para os
Espiritanos que trabalham no sul do Senegal, na
Guiné-Bissau, e para os Espiritanos que são de
Casamance. E uma casa onde todos os que desejam
ser espiritanos, são bemvindos e seguem os
programas de formação antes de ir para o
postulantado em Dacar. Os Espiritanos com menos de
7 - 8 anos de experiência apostólica tiveram aqui a
sua última reunião.

Por agora, vou tentar organizar e treinar algumas
equipas de voleibol. Também estamos a construir uma
Igreja em Kagenyi; assim farei o que puder para ajudar
na construção. Os outros também adaptaram o seu
ministério conforme as circunstancias. É na verdade
um tempo para deixar o Espírito guiar-nos no nosso
ministério. Eu creio firmemente que Ele nos falará,
como sempre, através do povo que Ele nos chamou a
servir.

Com o fim das obras de construção do "Lar Alexandre
Monnet•, a circunscrição recebeu onze estudantes
espiritanos - 8 de Madagáscar e 3 da · Reunião.
Seguem as aulas no primeiro ciclo no ·seminário da
Trindade".

É possível que depois de um ou dois meses, as
coisas acalmem um pouco, e nós seremos capazes
de retomar as nossas actividades anteriores. Por agora
não estou esperançado que isso aconteça, pelo
menos num futuro próximo.

Parece-me que as dificuldades que agora estamos
experimentando com o governo da Tanzania e a
UNHCR são parte essencial do nosso ministério junto
dos refugiados. Não tem importancia que o país esteja
envolvido, o governo quer sempre que os refugiados
se vão embora; e tristemente a UNHCR parece ser
mais sensível aos pedidos do governo que às
necessidades dos refugiados. Alguém que dê a
entender que é contra a partida dos refugiados é
automaticamente considerada •persona non grata".
. Infelizmente, tenho a sensação que isso incluiria fazer
alguma coisa que possa ajudar a restaurar o sentido
da identidade e dignidade humana dos refugiados.

REUNIÃO

O P. Bernard Reniers escreve:
De entre vós, muitos ficarão surpreendidos com o
nome dado à casa de estudos para os estudantes
espiritanos do 1° ciclo. O P. Alexandre Monnet é um
dos padres espiritanos que chegaram à Reunião em
1840, que então era conhecida como Ilha Bourbon,
para anunciar a Boa Nova de Jesus Cristo
especialmente aos escravos. Viveu em "Riviêres des
Pluies• onde construiu a Igreja. Lutou com firmeza pela
abolição da escravatura, de que resultou ser expulso
da ilha "manu militar,... Foi o 100 Superior Geral da
Congregação do Espirita Santo. Em 1848 foi o cérebro
que esteve por detrás da fusão entre a Congregação
do Espírito Santo e a do Imaculado Coração de Maria.
Foi nomeado Vigário Apostólico de Madagáscar. Foi
quando voltou para a "Grande 1/ha"em 1849, que ele
morreu. Os seus restos mortais repousam na Igreja de
"Riviêree des Pluies•.

SENEGAL

Alexandre Monnet foi além disso uma figura importante
para a Reunião e para a Congregação do Espírito
Santo. Mereceu bem que uma das casas ·d e formação
dos jovens espiritanos da FOI tenha o seu nome e
recorde a sua memória.

A nova casa dos Espiritanos em Ziguinchor

ZAIRE
Os 28 Espiritanos no Zaire reagruparam-se nos
principais centros das Dioceses de Kindu, Kongolo e
Manono. Há as duas casas em Kinshasa: uma casa
de formação em Ngafula que foi aberta em 09 de
Setembro e outra em Livulu que serve três paróquias.
Em Lubumbashi há o •centre de Bel Air" com o
Postulantado e a paróquia de S.José. Dos 28
espiritanos, 8 são Belgas, 7 da EAP, 5 Franceses, 3
da FAC, 3 da Fundação do Zaire e 2 Alemães.
A grande cidade de Kinshasa tem 127 paróquias.
Cada ano, durante os dez últimos anos, em média
criaram-se cinco novas paróquias. A população da
capital anda à volta de 5 milhões de habitantes. Não
tem havido censo nos anos recentes.

Esta é a casa onde vivem os nossos confrades que
trabalham com os jovens. Em breve terão a
responsabilidade de uma nova paróquia nesta área

Kinshasa, apesar da sua pobreza, é missionária. O
Cardeal Etsou em 11 de Setembro, presidiu a uma
cerimónia onde onze jovens missionários, de
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diferentes Sociedades Missionárias, foram enviados
para missões "ad extra•. As Comunidades de Base
trabalham em toda a parte com lideres competentes

e comprometidos. A Igreja de repente, fica como farol
a iluminar a longa noite zairense.

,

NOTICIAS BREVES
Conselho Geral
- em 19 de Fev. de 1996 confirmou a eleição do P.
John Geary como Provincial da Província de TransCanadá, por um segundo mandato de três anos, a
começar em 01 de Julho de 1996.
- em 20 de Março de 1996 aprovou o estabelecimento
do Noviciado na Província dos Estados Unidos/West,
na 309 East Whittier Avenue, Hemet, CA.
- em 20 de Março de 1996 prolongou o mandato do
P. Bernard Reniers como Superior da FOI, de 26 de
Fev. 1996 a 26 de Agosto de 1997.
Agenda do Conselho Geral
P. Schouver: Abril 07-19, Nigéria (Encontro SIST);
Maio 20-27, Polónia, Jubileu); Junho 16-24, Suíça
(Capítulo); Junho 25 a Julho 02, Ghana.
P. Kelly: Abril 16-25, Montreal (Encontro de
Superiores Maiores); Junho 16 a Julho 05, TransCanadá (Visita); Julho 14-21 (Duquesne
(Renovamento CSSp.); Agosto 04-09, Canadá
(Capítulo).
P.Odglgbo: Abril 07-19, Nigéria (Encontro SIST);
Junho 16 a Agosto 22, Nigéria (Visita e Capítulo).
P. Wljnen; Março 17 a Abril 13, Alemanha (Visita);
Abril 15-24, Kénia (Capítulo); Junho 15-20, Bélgica.
P. Castrlani: Março 27 a Abril 07, Haiti (Visita); Abril
07-18, México (Visita); Junho 16 a Agosto 22, Nigéria
(Visita e Capítulo).
P.Bongo: Março 29 a Abril 26, S.Tomé e Príncipe;
Junho 16 a Julho 30, Nigéria (Visita); Agosto 01-07,
Moçambique; Set. 02 a 09, Portugal (Encontro).
P.Jollbols: Março 25 a Abril 15, Suíça (Visita); Junho
16 a Julho 08, Trans-Canadá (Visita); Julho 08-15, S.
Pierre et Miquelon (Visita).
P.Morelra Dias: Abril 20-30, Portugal (Encontro dos
Ecónomos e Procuradores da Europa); Junho 30 a
Julho 31, Brasil (Visita e Capítulo); Julho 30 a Agosto
1o, Roma e Friburgo.
Notícias Breves

- Segundo um relatório da ONU, o número de
refugiados no mundo em 1995 atingiu o número
recorde de 27,4 milhões. O aumento deve-se em
grande escala às guerras civis, que se têm tornado
muito comuns. Em 1990 o número era menos de 15
milhões. Metade dos 27 milhões são crianças e
jovens. Em alguns casos representam representam
65% da população deslocada, com uma larga
proporção de mortes entre os bebés e crianças.
- Segundo os números apresentados pela "Agencia
Fides•, 32 missionários foram assassinados em
1995. Entre estes que sofreram morte violenta, 2 eram

leigos, 3 irmãos, 1 diácono, 9 irmãs e 17 padres {10
diocesanos e 9 religiosos). Só no Burundi foram
mortos 1o missionários. Este é o maior número até à
data, se excluirmos a tragédia no Ruanda em 1994,
onde 248 missionários foram mortos, (Bispos, Leigos,
Religiosos e Padres).
- Temas para o Encontro dos Provinciais da Europa,
em Novembro de 1996:
- Cuidados a ter com os idosos e aqueles que se
preparam para a reforma.·
- Preparação do Capítulo Geral de 1998.
- Documento sobre a •organização".
- Solidariedade europeia com atenção sobre a
continuação de casas particulares.
-Olhar sobre o futuro.
- Os nossos confrades jovens e o seu
acompanhamento.
- Encontro dos confrades jovens.
- Segundo informações da Nigéria chegadas ao
Serviço de Informação, está em vias de preparação
um filme sobre a vida do Bispo Shanahan.
- O Encontro de Associados Leigos da América do
Norte, terá lugar no Centro ln'Afu, Canadá, de 17 a 19
de Maio de 1996.
- Alguns dos temas em agenda são os seguintes:
- Associados e finanças (incluindo "Feather"):
autonomia.
- Que é um associado? Características comuns,
Programas.
- Preparação.
- Mensagem aos outros associados e aos
espiritanos.

Mudança de Endereços, etc.
USA/WEST
O Provlncialato mudou para:
1700 West Alabama Street,
Houston, TX 77098-2808
Tel: Escritório: 713/522-2882; Residência: 713/5222667
Fax: 713/522-8063

OS NOSSOS DEFUNTOS
24
28
29
01
06
19

Fev.:P. Etienne DATTAS . . . . . França,
Fev.:P. James WHITE .. .. ... Gâmbia,
Fev.:Mons. Michel MAITRE . .. Bangui,
Mar.:Sr. Célestin SAMBA ....... FAC,
Mar.:P. William T.MAHER . . . . . Irlanda,
Mar.:P. J.M. DELCOURT .. . .. França,

81 anos
80 anos
67 anos
33 anos
59 anos
87 anos

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

