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A caminho de uma Nova Província da África Central:
Reunião em Kribi
De 20 a 25 de Fevereiro de 1997, vinte confrades reuniram-se em Kribi (Camarões). Representavam a
Fundação da África Central (FAC), os Distritos do Senegal, Camarões, Gabão, Congo e Bangui e também as
Províncias de Angola e França. O P. J-M. Jolibois esteve em nome do Conselho Geral.

Da esq. pª dír. - R: PP. B. LANGLE LANGLE(Camarões), Jn-Cl. KIBINDA (Congo), G. VIEIRA (França) e A. JACINTO (Angola)

A FAC e os Distritos Fundadores

O

s nossos confrades nesta região podem ser divididos em
três grupos:

•

os de origem europeia (cerca de 190), que vão sendo cada
vez menos,

•

os originários da FAC (cerca de 85) que aumentam cerca
de 15 membros por ano e que dentro em pouco serão a
maioria,

•

de outras Províncias da África (cerca de 20).

A FAC está ligada à insigne tradição de solidariedade interregional, herdada há vinte anos, dos Distritos fundadores.
Quer continuar esta experiência das comunidades
internacionais. Participando inteiramente na missão "ad
intra" dos Distritos, está já aberta e quer abrir-se ainda mais à
missão "ad extra".

Um futuro comum
Por múltiplas razões, pareceu bem à Assembleia de Kribi
deixar o imenso Distrito do Senegal orientar-se para uma
Fundação da África de Oeste (francófona e lusófona). As
estruturas da formação inicial, continuarão comuns a todos.
Esta formação inicial, já bem organizada e assegurada tem
ainda alguns problemas a resolver, como: o número
insuficiente de formadores e professores, as possibilidades de
autofinanciamento ainda reduzidas, os critérios de
discernimento a tomar mais efectivos, a exiguidade de certos
lugares. Financeiramente, a FAC contribui com 35% para as
despesas da administração e formação. Uma quota dos
distritos fundadores permitiria reduzir de imediato esta
dependência da solidariedade externa. Mas continuaria a
preocupação para aumentar as fontes próprias de receita. O
projecto missionário da futura província tomará a seu cargo
as prioridades missionárias dos actuais distritos e integrará a
abertura missionária "ad extra" da FAC.

A caminho de uma Província da África
Central.?
Sem juizo antecipado das opiniões de cada um dos distritos,
da FAC ou da decisão que compete ao Conselho Geral tomar,
a Assembleia de Kribi inclina-se para a criação de uma só
Província da África Central.
Esta terá como:

Entrar numa nova aliança
"Como moderador da Assembleia de Kribi, fui testemunha
da qualidade da reflexão feita e da preocupação de todos os
participantes para encontrar uma 'nova solução para uma
nova situação'. Uma solução que:
• integra as legítimas preocupações de todos,
I

"membros de origem" os

actuais membros da FAC

"membros afectados" os

dos actuais distritos dos
Camarões, Congo, Gabão,
Bangui, (R.C.A.) sem que
estes últimos mudem de
Província de origem.

como

I se preocupa menos com

detalhes administrativos
do que com prever condições onde os Espiritanos
da África Central possam
prosseguir solidariamente
a sua dificil missão.
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Dentro desta .Província da
África Central, os antigos
Distritos tornar-se-ão regiões,
gozando de uma larga
autonomia. Se a FAC e os Distritos concordarem com este
esquema de organização, competirá ao Primeiro Capítulo da
nova Província da África Central, determinar o tipo de
organização e o projecto missionário desta nova Província.
Quando forem efectuadas todas as consultas requeridas, o
Conselho Geral estará apto a decidir a criação da nova
Província e a convocar o primeiro Capítulo. Esta decisão
poderá acontecer antes do Capítulo Geral de 1998.

não é tomada
imutável no futuro,

Não é só a FAC que se
tornaria Província; é a FAC
e os Distritos no seu conjunto
que são chamados a entrar
com confiança numa "nova aliança".
Não podemos ver nesta "nova aliança" como o primeiro e
provisório resultado do audacioso projecto que em 1977
levou os fundadores da FAC a acolher num mesmo noviciado
os candidatos espiritanos originários dos diferentes distritos?
O passado tem em si as sementes do futuro".(P. J-P Hoch,
Provincial de França).

Encontro dos jovens espiritanos 1997

C

inquenta e um estudantes espiritanos de 15 países
Ag/Set. 1977 e I/D Nº 13 Out/Nov. 1977 que trata
estiveram reunidos com os seus formadores na Casa de
inteiramente deste encontro).
Teologia, em Carcavelos, Portugal, de 22 a 30 de Março de
Os grandes temas do encontro de 1977 eram:
1997. Encontraram-se para partilhar ideias sobre a visão
regresso à nossa inspiração original de ser pobres no
que eles têm do seu trabalho como espiritanos na Europa e
meio
dos pobres;
no mundo, hoje. Vieram da Inglaterra, Irlanda, França,
a
importância
da vida comunitária e da missão hoje, em
Espanha, Portugal, Polónia e Alemanha/Croácia. Estiveram
comunhão com o passado;
também presentes espiritanos a
internacionalidade;
estudar na Europa, provepartilha
da esperança no
nientes da África de Oeste, e da
aó através da Juvenfude que a
futuro.
Província da Nigéria. A
comunidade pode florNcer :a
Administração Geral esteve
De 1977 a 1997
representada pelo P. Castriani e _,,.,..nça ds colhella nté na semenle.
A Congregação mudou nestes
lá que se forma o esplrlto duma
Skinnader.
vinte anos, mas muitos dos
Sociedade.
objectivos permanecem os
(I'. Fr. Libtll'1lfQMI à Madn Jal!OIJwy.
mesmos. Há até uma ênfase
Assembleia de 1977
Março 9, 1845 N.D Yll P 86) .
sobre a vida de comunidade, a
internacionalidade e a permuta
Há vinte anos atrás, de 1 a 15
inter-cultural.
de Agosto de 1977, 137 jovens
espiritanos oriundos de 30 países estiveram reunidos no
As Províncias da Europa têm cada vez mais uma mesma
então Noviciado de Espanha, em Castrillo de la Vega.
concepção da nossa missão espiritana, tanto na Europa
Oitenta e sete dentre eles, são membros da Congregação.
como em todo o mundo. Como muitos dos participantes
Alguns dos formadores em 1997 eram participantes na
compreendiam o fràncês e o inglês, a língua facilitava mais
assembleia de 1977. (cf Informações Espiritanas Nº 8 de
a comunicação neste ano de 1997 que em 1977.

l
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Os frutos deste encontro
Jean-Pascal Lombart, um dos participantes escreve::
"O nosso encontro em Portugal foi uma bela experiência
como preparação para o nosso trabalho comum no futuro.
Quase todos somos poliglotas. Isto é uma boa base para a
comunicação. Compreendemo-nos melhor uns aos outros.
A internacionalidade das nossas casas de formação abre•
cada um à vida de vários países e circunscrições. Partilhei
as preocupações do meu vizinho de quarto, mesmo estando
tão longe a sua família e circunscrição.
Como assumir a nossa herança do passado, sem fugirmos
às nossas responsabilidades, nem nos deixarmos fechar
pelos limites desta história? Como jovens espiritanos da
Europa, tomamos consciência dos nossos pontos de
convergência, mas também das diferenças nos percursos da
formação, por ex. quanto à entrada no primeiro ciclo, ao
estágio missionário, ao lugar que o _noviciado ocupa no
programa.

Como vêm os jovens espiritanos o futuro
da Congregação?
Fundamento o meu optimismo no valor pessoal dos
confrades que encontrei e na sua vontade de abordar as
questões "quentes" sem complacência mas com honestidade
e respeito pelas pessoas. É vantajoso viver a
internacionalidade e as comunidades internacionais serão
cada vez mais a norma para. os projectos missionários no
futuro. Reflectindo sobre as nossas ''prioridades"
constatamos que são diversas desde o diálogo interreligioso à educação, sem no entanto as opormos.

1. Devemos fazer face ao desafio da partilha das nossas
capacidades e responsabilidades, tanto a nível da
comunidade como das circunscrições.
2. Expressamos um forte desejo de viver em comunidade, e
estamos um pouco inquietos por ver que este projecto é
muitas vezes limitado devido às 'necessidades
pastorais '.
3. Gostaríamos de ver entrar na Congregação jovens que
não podem ter um alto nível de educação nem grandes
capacidades para os estudos académicos como nós
seguimos actualmente.
Procuramos a nossa especificidade espiritana e a nossa
identidade. Está ela estritamente ligada aos nossos
compromissos? Pensamos que há um risco. O caso do
lugar dado à Justiça e Paz confirmam isso. Não queremos
análises simplistas das situações. Queremos acima de tudo
uma expressão actual da espiritualidade espiritana que
integre a dimensão J&P na nossa vida de cada dia.

O futuro das Províncias da Europa?
As situações em pessoal e nas igrejas locais deixam prever
que as diferenças continuarão. Mas estas diversidades
fazem também sobressair os valores da solidariedade e da
aceitação dos ritmos próprios de cada circunscrição.
Caminhamos para uma maior integração? Ela está em
curso. Mas qual é a nossa preparação para partilharmos
estruturas comuns de animação, solidariedade e formação?
Estes pontos seriam objecto de reflexão e discernimento em
que participariam circunscrições não europeias e também
as igrejas locais. "

NOTÍCIAS DAS CIRCUNSCRIÇÕES
Guiné-Bissau: Jubileu

N

o seguimento das celebrações dos jubileus de Angola e
S. Tomé e Príncipe, a Igreja da Guiné-Bissau inaugura
agora as comemorações dos Cinco Séculos de
Evangelização e Encontro de Culturas. Neste caso referemse apenas a 400 anos de evangelização, já que, embora a
chegada dos portugueses àquela região seja muito antiga, a
evangelização sistemática começou apenas em fins do
século XVI.
As celebrações começaram com uma peregrinação a
Cacheu, em 8 de Dezembro de 1996, presidida pelo Bispo
da diocese. As celebrações durarão um ano.

Oceânia: Assembleia em Perth.

A

Assembeia, anunciada em Informações Espiritanas, nº
114, Maio/Junho de 1996, (Oceânia: A Terceira
Primavera dos Espiritanos ...) realizou-se em Perth de 2 a
11 de Abril de 1997. Os oito espíritanos da Papuásia NovaGuiné encontraram-se com os dez da Austrália, (incluindo
Kevin Conway, um associado leigo australiano). Os seus
convidados - os superiores ou representantes das Províncias

de origem e o Superior Geral, P. Schouver, vieram do outro
lado do globo.

Objectivos da Assembleia

1. Formular uma visão e os objectivos para a Oceânia
2. Estabelecer uma estrutura administrativa simples para
facilitar um ministério de criatividade e colaboração
num contexto de comunidade.
3. Clarificar o relacionamento com as províncias de
origem e as suas responsabilidades.
4. Pôr-se de acordo em alguns pontos essenciais para o
crescimento da região da Oceânia, por ex. a formação, a
missão na Ásia, os compromissos missionários, etc.

Metodologia
Houve uma boa combinação de sessões de trabalho, de
partilha de experiências de vida, de oração comum, de
contactos com a Igreja local e de peregrinação. Cada sessão
começava com o testemunho dum confrade partilhando um
pouco da sua vida. O tempo para a oração não era
regateado.
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O P. Superior Geral faz a seguinte descrição:

Mgr Justin Bianchini de Geraldton desejava ter mais
alguns espiritanos na sua vasta diocese. Diante do seu
testemunho dava vontade de trabalhar com ele. Mgr Peter
Quinn de Bunbury presidiu à peregrinação de dois dias
"seguindo os passos dos missionários de Libermann 11• O
Vigário Geral de Perth estava presente na celebração no
lugar onde está sepultado o P. Bouchet, que morreu alguns
dias depois da sua chegada em 1846.
Eu creio que os objectivos desta Assembleia foram
atingidos. Alcançamos muito mais do que estava previsto.
Toda a Assembleia estava consciente da grande graça que
nos tinha sido dada. Ficamos verdadeiramente
surpreendidos com o acolhimento extraordinário dos
cristãos desta região da Austrália. Eles visitaram-nos,
acompanharam-nos, receberam-nos em suas casas durante
o fim de semana da peregrinação a Albany e ao lago
Mollyalup. Os padres diocesanos que tinham feito
investigações nos arquivos e lugares originais para
reconstituir a história dos PP. Bouchet, Thévaux, Thierse e
dos Irmãos Vincent e Théodore, ensinaram-nos a nossa
história. Convidaram-nos a ir tomar conta da paróquia de
Mt Barker onde se encontrava a pequena casa dos nossos
predecessores. Uma mulher aborígene dizia no seu poema
lido no lugar da peregrinação:

<De tão longe vieram os servos de Deus ...
Vieram e sofreram ... Eu estava à espera
para vos saudar hoje...
e vos pedir: vinde, aceitai o desafio
do lugar onde eles começaram. >

um fracasso? Não foram os seus sofrimentos uma fonte de
vida? Não tinha acabado a sua missão na Austrália? Não
somos nós chamados a entramos na sua escola?

Alemanha/Croácia

·Q P. Alfons Wehrle foi empossado como pároco da
paróquia de S. José, Rostock, no Domingo, 2 de
Março de 1997. Antes tinha trabalhado no "Voluntariado
de Leigos Missionários.

O P. John Doyle, da Irlanda, que trabalhou na Nigéria
durante a guerra civil e 22 anos no Brasil, está em Stuttgart,
Alemanha, desde o princípio de Janeiro seguindo um curso
de aperfeiçoamento de alemão. Visitou Rostock para tomar
conhecimento do lugar e começará aí o seu ministério em
Julho próximo.
O P. Johannes Henschel está ainda a trabalhar em GraalMüritz, a 20 quilómetros de Rostock, como pároco e na
pastoral do turismo. O Ir. Pius continua como cozinheiro na
casa de Rostock.
O novo presbitério com o salão paroquial e a igreja formam
um conjunto agradável.
O P. Andrzej Owca, da Polónia, deixa o Senegal no fim de
Maio. Terá algum tempo para estudar o inglês e mais tarde
seguirá um curso de formação em Dublin, preparando-se
para o cargo de Director da. formação na Croácia. Será
responsável pelos estudantes de filosofia numa casa de
formação que falta ainda fundar. Escolheu Dublin para o
curso, em vista da futura colaboração com o Noviciado. O
P. Jaroslaw Jezdzikowski, da Polónia, que estuda
missiologia em S. Agostinho, Hangelar, acompanhará o P.
Andrzej na Croácia e trabalhará na animação missionária e
pastoral das vocações.
Actualmente há três jovens croatas em formação: Ante em
Hangelar; em Dublin Tomislav (teologia) e Ilia preparandose para entrar no Noviciado. Há outros jovens croatas que
manifestaram o desejo de entrarem na Congregação.

Maurícia: 150º aniversãrio da

Diocese de Porto-Luís (1847 - 1997)
Uma mulher aborígene recitando o seu poema

Eu tive a impressão que o Espírito do Senhor nos mandava
alargar a nossa visão,
• no espaço, sem dúvida, conduzindo-nos do outro
extremo do mundo,
• mas também no tempo, reconduzindo-nos sobre os
passos dos nossos confrades de há 150 anos;
• mas mais profundamente ainda nos espíritos tão
condicionados pelas nossas coordenadas ocidentais
modernas.
Contrariamente às aparências a breve aventura dos
missionários de Libermann de há um século e meio não era
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A

Diocese de Porto-Luís foi erecta por um breve
pontifício de Pio IX em 7 de Dezembro de 1847,
quando a ilha era uma colónia britânica. Contudo o começo
da Igreja na ilha data de 1721, quando a ilha de França,
como então era chamada, estava sob a administração
francesa. É bom lembrar o artigo 8° dos termos da
capitulação francesa em 181 O determinando que os
residentes da ilha manteriam a liberdade de religião sob a
nova administração.
À frente da igreja estavam os Lazaristas desde a primeira
metade do sécµlo 18°. O território era parte dum imenso
Vicariato compreendendo Madagáscar, Austrália, Cabo da
Boa Esperança, a ilha de Santa Helena e as Seychelles.

Mgr Gabriel Igou, um Lazarista, Prefeito e pároco da
paróquia da Ilha de França, construiu uma pequena capela
pouco depois da sua chegada. A primeira pedra para uma
igreja maior foi colocada em 1752. A actual catedral foi
inaugurada em 1933, na festa de S. Luís.
O primeiro bispo da Diocese foi um Beneditino, Mgr
William B. Allen Collier, um inglês de Yorkshire. Foi
nomeado por Gregório XVI para o Vicariato da Maurícia
em Fevereiro de 1840. Foi ele que convidou o P. Lavai para
o acompanhar para a ilha, em 1841 .
As celebrações do aniversário terminarão com uma
concelebração em 26 de Outubro de 1997 e para elas são
convidados muitos hóspedes; espera-se que esteja presente
um representante do Santo Padre.
Catedral de S. Luís, Porto-Luís

j_

4. Reabilitação de drogados: O P. Gérard Guillemot dirige

o Centro de Reabilitação aberto a todos os viciados "Estou
convencido que é um apostolado genuinamente espiritano
por estar ao serviço dos mais pobres e mais
desprotegidos". (Gérard)

5. Mães solteiras: O P. Bernard Hym assegura uma
presença religiosa num Centro para mães solteiras que
muitas vezes são as mais desprezadas na nossa sociedade.
6. Ministério paroquial: Os PP. M. McTieman, P. Murphy
e. Farrelly, que estiveram muitos anos no ensino no Colégio
do Espírito Santo, dedicam-se agora totalmente ao trabalho
paroquial. Prestam particular atenção aos crioulos que são a
maioria dos · cristãos mas também os mais pobres. Os
crioulos vão descobrindo cada vez mais o seu valor e
procurando a sua dignidade e . identidade. Os nossos
confrades procuram o melhor modo de os ajudar a realizar
as suas aspirações.
7. FOI: Os PP. Roger Billy, Guy Billaud, Denis Wiehe e
Gérard Guillemot estão directamente comprometidos com
este projecto. O Noviciado é na Maurícia; o P. Roger é o
Mestre de Noviços e o P. Guy, Sub-mestre.

Actualmente trabalham na Maurícia dezasseis espiritanos,
incluindo o Bispo, Mgr Piat. Num passado recente foram
definidas as seguintes prioridades que os espiritanos julgam
corresponder ao carisma da Congregação:

1. O Túmulo do Beato P. Laval que se tomou um lugar de
peregrinação de todas as raças e religiões. Hindus,
Muçulmanos, Chineses e cristãos de todas as denominações
vêm pedir favores no túmulo do "apóstolo da Ilha
Maurícia". Cada semana, em média, 10.000 peregrinos
visitam o sepulcro, entre os quais só 3.000 são cristãos. O
nosso confrade P. V erchere, é o director dum centro de
acolhimento, assistido pelos PP. Hym e Dmi.
2. O Centro de Diálogo inter-religioso em Pont-Praslin
onde trabalham os nossos dois confrades P Raymond
Zimmermann e Jean-Luc Rencker.
"O objectivo é dar uma oportunidade aos crentes de todas
as religiões para se encontrarem, dialogarem, conheceremse mutuamente. Uma média de 36 pessoas participam nos
35 fins de semana de reflexão organizados cada ano". (P.
Raymond)

3. Catequese para jovens: O P. Denis Wiehe está
encarregado do Centro Diocesano de Catequese, que
publica programas de catequese para as escolas e formação
da juventude. Supervisiona a formação espiritual e a
coordenação dos movimentos de juventude na Diocese.
Também organiza programas de animação missionária.
Está providenciando para estabelecer uma capelania na
Universidade da Maurícia.

"Cada Distrito espiritano, Madagáscar, Maurícia e
Reunião, participa na preparação e formação dos jovens
desta Fundação, que vemos como o futuro da nossa
presença espiritana no Oceano Índico ... Nos últimos quinze
anos os espiritanos têm desejado participar nesta
insuflação missionária.. . A FOI tem seis padres, dois
noviços, e mais de quinze estudantes, três dos quais se
preparam para os Votos Perpétuos em Agosto de 1997.
Dos padres, três são mauricianos. Dois trabalham no
Paquistão e outro, depois de seis anos na Papuásia, estuda
em Pittsburgh ". (Relatório do Capítulo, Maurícia, 1997).

Kénia

S

ua Eminência o Cardeal Otinga, antigo Arcebispo de
Nairobi, doou ao distrito do Kénia um terreno de quase
um hectare para construir uma casa de repouso para os
nossos confrades idosos. É um terreno de muito valor dado
em atenção ao trabalho dos Espiritanos no Kénia. Os
trabalhos de construção vão prosseguindo bem. A casa tem
oito quartos e lugares para serviços administrativos. É para
estar pronta em Novembro de 1997.

Argélia:

O

s religiosos e religiosas são actualmente os membros
mais numerosos da Igreja da Argélia. Há 35 Institutos
religiosos no país com duzentos a trezentos membros Sete
institutos retiraram-se recentemente do país por causa da
·insegurança existente. Segundo o número apresentado pelo
Ministro dos Assuntos religiosos, Ahmed Merani, 86
ministros
do
culto
foram
assassinados
pelos
Fundamentalistas Islâmicos desde que a crise começou, há
quatro anos.
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Grupo das Filipinas - Taiwan
Taiwan

filipinas
Haroldo ALVES (Brasil)

Martin OKAFOR-ILôZUE (Nigéria)
BrianMcUUGHLIN (IrlaJ2da)
Daniel SORMANI (US West)

Seán O'LEA.RY (Irlanda)
James SANDY (WAF)
Jean-P. LOMBART (França) desde Set.. '98
Jean-Paul HOCH (França) desde Set. 98

Nos começos de Dezembro de 1997 todo o grupo se reunirá em Roma, para uma sessão de
orienJa_ção. Depois, os primeiros seis partem, quatro para as Filipina$ e dois para Taiwan. J-P.Iioc_h
e

J-P. Lombart juntar-se-ão à equipa em Setembro de 1998. O P. B. McLaughlin será o responsável do
Grupo durante o primeiro ano. Em Dezembro de 1998 ambas as equipas se reunirão. Cada uma
escolherá um superior e dialogará sobre a melhor maneira de organizar o Grupo.

NOTÍC_IAS DIVERSAS
Conselho Geral
Agenda do Conselho Geral
P. Schouver: 19 de Março a 10 de Abril., visita à Papuásia
Nova-Guiné e Austrália; 13 a 23 de Abril, visita a Portugal;
15 de Junho a 6 de Julho, visita a Angola; 9 a 14 de Julho
Capítulo, Inglaterra.
P. Kelly: 7 a 29 de Abril., visita à Inglaterra; 10 a 14 de
Junho, Capítulo, US/E; 29 de Junho a 4 de Julho, Capítulo,
Transcanadá; 9 a 16 de Julho, Conselho Alargado, F.O.1.

P. Odigbo: 15 de Março a 16 de Abril., visita à Holanda;
8 a 15 de Julho, 50° Aniversário, Kogi; 15 de Julho a 20 de
Agosto, visita à Etiópia; 20 de Agosto a 5 de Set., S.I.S.T.
(Encontro dos formadores da África), Nigéria.
P. Wijnen: 15 de Março a 21 de Abril., visita à Holanda;
21 a 27 de Abril., Capítulo, Bélgica; 29 de Junho a 6 de
Julho, Conselho Alargado, Irlanda; 6 a 12 de Julho, Capítulo,
Alemanha; 15 de Julho a 18 de Agosto, visita, à Etiópia.
P. Castriani: 22 a 30 de Março, Jovens espiritanos da
Europa, Portugal; 7 a 23 de Abril., visita a Portugal; 15 de
Junho a 22 de Julho, visita a Angola.
P. Bongo: 7 a 23 de Abril, visita a Portugal; 15 de Junho a 22
de Julho, visita a Angola.
P. Jolibois: 22 a 27 de Abril, Capítulo, Reunião e Maurícia;
29 de Junho a 12 de Julho, Capítulo, França.
P. Moreira Dias: 3 a 7 de Abril, Friburgo; 7 a 30 de Abril,
Visita a Portugal; 16 a 20 de Junho, Friburgo; 12 a 19 de
Julho, Conselho Alargado, Portugal.
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Decisões do Conselho Geral
Em 15 de Jan. 1997, confirmou a eleição do P. Gerardus
HOGERVORST como Superior do Distrito do Brasil,
Central, por três anos a começar em 21 Jan. 1997.
Em 03 de Março 1997, fez as seguintes primeiras nomeações:
AGANGYA, Wilfred (WAF) ........................... WAF
AGBERAGBA, John (WAF) ...................... Senegal
BAALABOORE, John (WAF) ........................ WAF
BAYOH, Augustine (WAF) ............................. WAF
BINEY, Joseph (WAF) ................................. Malawi
IKYEGH, Alphonsus (WAF) .................... Makurdi
IORYUE, Vitalis Vincent (WAF) ............. Makurdi
l\fENDY, Gabriel (WAF) ........................ Serra Leoa
NYATORLEY, Protus (WAF) ........................ WAF
OPOKU-BOATENG, William, (WAF) .......... WAF
SANDY, James (WAF) .................Filipinas-Taiwan
· PIERRE, Théodore (FOI) ................................. PNG
Em 05 de Março, 1997, prolongou o mandato do P. James
DEVINE como Superior do Distrito da África do Sul
até 02 Fev. 1998.
Em 10 de Março, 1997, confirmou a eleição do P. Robert
ELLISON como Superior do Distrito da Gâmbia de
Mar. 10, 1997, a 15 Junho 1998.
Em 12 de Março, 1997, prolongou o mandato do P. Gérard
VIEIRA como Superior do Distrito do ~enegal de O1
de Junho de 1997 a 14 de Setembro de 1997.
Em 12 de Março, 1997, nomeou o P. Qérard MEYER
Superior do Distrito do Senegal por um mandato de
três anos a começar em 15 de Setembro de 1997.
Em 12 de Março, 1997, nomeou o P. Jean-Claude
JAQUARD Superior do Distrito de Madagáscar por
um mandato de três anos a começar em 29 de Junho
de 1997.

Em 12 de Março, 1997, aprovou a abertura do Noviciado
Port-au-Prince, Distrito do Haiti.
Em 12 de Março, 1997, transferiu o P . .Albert PERRIER da
Administração Geral para a Província de França, a partir
de 01 de Julho de 1997.
Em 12 de Março, 1997, criou o Grupo Internacional no
Malawi e nomeou o P. Séamus FOLEY Superior Maior
do Grupo até 31 de Agosto de 1998.
Em 14 de Maio, 1997 fez as seguintes primeiras nomeações:
Michael PROTAIN (França) ............... ......... Paquistão
Marc PONS (França) .......................................... Senegal
Jean-Pascal LOMBART (França) ... Filipinas -Taiwan
Hugues Des BOSCS (França) ............................ Bangui.
Em 14 de Maio, 1997 nomeou o P. Jean-Paul HOCH
(França) para Filipinas -Taiwan a partir de 01 de
Setembro de 1998.
Em 18 de Março, 1997, fez a primeira nomeação do . P.

Seán O'Leary {Irlanda), para as Filipinas Taiwan.
Em 27 de Março, 1997 aprovou a escolha de Lawrence
ALABI
(África
anglófona);
Victor Martinez
MARTINEZ (das Américas); Jean-Pascal LOMBART
(Europa) e Gaston TEMGOUA (África francófona) para
representar a Congregação no Congresso de jovens
religiosos e religiosas patrocinado pela União dos
Superiores gerais (USG) a realizar em Roma de 29 de
Setembro a 4 de Outubro de 1997. ·
Em 18 de Abril, 1997, confirmou a eleição do P . Alain
DURAND como Superior do Distrito da Reunião, por
três anos, a começar em 01 de Janeiro de 1997.
Em 25 de Abril, 1997, confirmou a eleição do P. Joseph
BURGRAFF como Superior da Província da Bélgica
por um terceiro mandato de três anos a começar em 01
de Agosto de 1997.
Em 02 de Maio, 1997, transferiu o P. Benjamim
IKEGWUONU da Administração Geral para a Província
da Nigéria, a partir de 01 de Setembro de 1997.
Em 05 de Maio, 1997 transferiu o P. Bernard RENIERS da
FOI (Fundação do. Oceano Índico) para o Seminário
francês em Roma, a partir de O1 de Setembro de 1997.

Capítulos e Conselhos Alargados em 1997
Holanda ............. Capítulo ............. 26-28 Maio:09-11 Junho
USA/E .......... :.. .. Capítulo ................................. 08-14 Junho
TransCanadá ...... Capítulo ....................... 29 Junho-04 Julho
França ............... Capítulo ....................... 29 Junho-12 Julho
Alemanha .......... Capítulo .................................... 6-12 Julho
Portugal ... .......... Conselho Alargado ....... .......... 13-19 Julho
FOI .................... Conselho Alargado ................. 09-16 Julho
Irlanda ............... Conselho Alargado ...... 29 Junho-05 Julho
Inglaterra ........... Capitulo ............. ....................... 7-12 Julho

Mudança de endereços: Superior do distrito da
Serra Leoa, St. Martin's Parish, Blackhall Road, P.O. Box
563, Freetown: Tel. (232) 22.25.08.06: Fax (232) 32.510
(Escreva: Att. Fr Osei-Yeboah).

Novos endereços de correio electrónico
Brasil; Província: Iwashita@uninet.com.br
Ezeogu, Ernest M: (Estudante espiritano em Toronto)
eezeogu@chass.utoronto.ca
França; Procurador das Missões:

PROCSSPA@AOL.COM
Província da Holanda: stcongr@nedemet.nl
Província do Transcanadá: Spiritan@istar.ca
USA/W: Spiritans@aol.com

Mudança de
electrónico

endereço

do

Correio

Boutot, Michel: MBout@concentric.net
EAP: EAP@HABARI.C0.TZ
Ezewudo, Gabriel: g_ezewud@alcor.concordia.ca
Hebert, Adrien: adrien@mail.tcs.co.za
Província da Polónia: poslaniec@logonet.com.pl

Notícias Breves
Data para a Reunião dos Novos Superiores Maiores,
15 a 20 de Setembro de 1997 na Casa Generalícia, Roma.
A próxima Reunião pan-africana dos Superiores e
Formadores estarâ a cargo da Província da Nigéria. Estava
previsto fazê-la na República Democrática do Congo, mas
por causa de problemas não previstos a tempo teve de ser
mudada.
O seminário de Njiro celebrou o seu 10º aniversário. Foi
aberto em 15 de Outubro de 1986, com 27 estudantes.
Actualmente tem cerca de 12 docentes e 118 estudantes.

Em 27 de Maio de 1997, 294º aniversário da Congregação,
havia 3070 membros na nossa Congregação: 32 Bispos,
2394 padres, 256 irmãos e 388 jovens professos. Em 01 de
Janeiro de 1996 éramos 3143 membros.
O P. Michael Obi Onwuemelie, Provincial da Nigéria, foi
reeleito Presidente da Conferência Nacional dos Superiores
Maiores por um novo período de dois anos.
O P. Kevin Doheny, da Irlanda, recebeu recentemente uma
condecoração de PEACE - o "Christian Reconciliation
Body", como a pessoa do ano de 1996, pelos "relevantes
esforços pela causa da paz e reconciliação".
175º aniversário da Sociedade Pontifícia para a
Propagação da Fé: Em 1822, Pauline-Marie Jaricot
(1779-1862), com a idade de 23 anos, fundou a Sociedade
Pontificia para a Propagação da Fé. O seu objectivo era
ajudar os missionários católicos a levar a mensagem de Cristo até
aos confins da terra. Pedia que cada membro rezasse todos os dias
por esta intenção um pai-nosso e uma ave-maria com a invocação
"S. Francisco Xavier, rogai por nós" e desse uma pequena esmola
cada semana A obra, que se tomou a Obra Missionária Pontificia
(OMP), tem centros em todo o mundo. O ano passado colectou
170 milhões de dólares aproximadamente. Este ano ocorre
também o centenãrio da morte de Santa Teresa de Lisieux,
Padroeira das Missões.
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Mártires do nosso tempo

Pessoal da Casa Generalícia

Segundo os números publicados pela Secretaria de Estado
do Vaticano, 46 missionários perderam a vida ao serviço do
Evangelho, em 1996, a maior parte deles na África. De
facto 41 trabalhavam nesse continente. O número é
provavelmente maior pois que não inclui os que
desapareceram, entre os quais um Bispo africano.
Os missionários assassinados eram: 3 bispos, 18 padres (12
diocesanos e 6 religiosos), 8 Religiosos, 13 Religiosas, 1
membro dum Instituto Secular, 1 membro duma associação
apostólica, 1 seminarista e 1 catequista.

O P. Benjamim IKEGWUONU regressa à Nigéria depois
de nove anos como Assistente do Ecónomo Geral. Foi
ordenado em 1962 pertencendo à Arquidiocese de Onitsha.
no
Entrou
Noviciado
em
1977. Depois da
Profissão em 1978
foi nomeado para
o
Seminário
menor em Ihiala.
De 1980/82, foi
responsável pela
construção
do
P. Benjamim
SIST. Em 1984,
foi nomeado Ecónomo Provincial continuando o seu
trabalho para o SIST. Em 1988 foi :qomeado para Roma.

Segundo os países de origem, está em primeiro lugar a
República Democrática do Congo (ex-Zaire) com 16;
depois Burundi e França 7; Espanha 5; Colômbia 2;
Argélia, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Filipinas, Índia,
Itália, Porto Rico, Ruanda e Estados Unidos 1.
Os missionários foram assassinados nos seguintes
territórios: 19 no Zaire, 8 na Argélia, 7 no Burundi, 3 no
Ruanda, 2 no Gana, 2 na Colômbia, e 1 na BosniaHerzegovina, Cambodja, Índia, Porto-Rico e Tanzania.
Desde 1957 foram mortos 600, desde 1946, 1000, e neste
século o número ascende a 3.200. João Paulo II canonizou
o P. M. Kolbe em 1982 e beatificou 266 mártires deste
século. Entre os beatificados, 218 foram martirizados na
Espanha entre 1934/39, 25 no México entre 1920/30, 10
sob os regimes Nacionalistas/Socialistas na Alemanha e
outras partes da Europa. Os restantes eram de eram
continentes.
Sessenta e três confrades foram assassinados desde 1900.
(Como nota de interesse 48 jornalistas perderam a vida em
1996).

As Irmãs Espiritanas celebram 75 anos
As Irmãs Espiritanas celebram este ano o 75º aniversário da
sua fundação Em 1921, com o apoio de Mgr. Le Roy,
Superior Geral dos Espiritanos, Eugénia· Caps fundou a
primeira comunidade das Irmãs Espiritanas em
Farschewiller, na Lorena. A nova Congregação foi
inspirada nos escritos do P. Líbermann. O Papa Pio XI
aprovou o novo Instituto no mesmo ano da sua fundação .
Em 5 de Outubro de 1924, Mgr Le Roy presidiu à Profissão
religiosa das primeiras vinte e duas Irmãs. Duas outras
fizeram a sua profissão na Suíça, no mesmo dia. No mês
seguinte, partiram as primeiras missionárias: oito para as
ilhas Comoro, África de Leste e quatro para a Martinica.

Publicações de espiritanos
Padre Patricio, The Life and Times of a Spiritan
Missionary: P. Patrick Townsend: Michael Troy CSSp:
Reliable Printing, Scarborough, Ontario, 1996.

Social and Economic Reintegration and Resource
Management: Um estudo do Conflito e Reconciliação:

B.Starken et alii: Freetown 1997.
Joseph Michel, Historien: Memoire Spiritaine. No 4:
Spiritain: Rue Lhomond, 1996.
François Libermann: Le Feu sur la Terre: Textos
apresentados por Alphonse Gilbert: Fayard, 1997.

O P. Albert PERRIER foi
transferido para a Província
de França; será superior da
comunidade de Alex a partir
de 01 de Setembro de 1997.
Trabalhou em Roma como
Secretário
da
Formação
durante três anos, ajudou
assim o Conselho Geral a dar
cumprimento à resolução
36.3.3 de ltaici. Acabou o
trabalho
para
que
foi
nomeado.

P. Albert

Os nossos defuntos
01 Dez.
08 Fev.
14 Fev.
15 Fev
17 Fev.
22 Fev.
22 Fev.
24Feb.
08 Mar.
l0Mar.
15 Mar.
18 Mar.
29 Mar.
30 Mar.
11 Abr.
19 Abr.
21 Abr.
25 Abr.
27 Abr.
29 Abr.
04 Maio
11 Maio
18 Maio
22 Maio
22Maio

P. Elie LAMOTTE ............... Bélgica, 75 anos
P. Manuel A. MEIRA ........... Portugal, 94 anos
Mgr R. de la MOUREYRE ...... França, 85 anos
P. José A. TEIXEIRA .......... Portugal, 73 anos
P. Patrick BORAN ....... Trans-Canadá, 77 anos
Ir. Gordianus C. ROOSEN ... Holanda, 94 anos
P. Albert SPECHT ................... França, 83 anos
P. William J. JOYCE .............. USA/E, 64 anos
P. Agost. Pereira da SILVA, .Portugal, 76.anos
P. Emmanuel JEZO ..................França, 87 anos
P. Jean GODARD .................... França, 69 anos
P. André BOBLIN ................... França, 97 anos
P. René MUDRY ....................... Suíça, 50 anos
Ir. Pascal MAWHINNEY ....... Irlanda, 72 anos
P. Comelius NEVEN ............. Holanda, 76 anos
P. Emir GAULARD ................. França, 90 anos
P. Cyril BYRNE ...................... Irlanda, 71 anos
P. Jean-Marie DONNARD ....... França, 87 anos
P. Michael SMITHWICH ....... Irlanda, 72 anos
P. M. F. COMERFORD ........... Irlanda, 93 anos
P. Niall MACAULEY .............. Irlanda, 85 anos
Ir. Maximilian M. Martin .... Alemanha, 62 anos
P. F. van den BIJLLAARDT .Holanda, 72 anos
P. JohnJ.P. RYAN ................... Irlanda, 85 anos
P. Marius BRANDS ............... Holanda, 58 anos

Responsáveis: P. Raymond Barry e Domingos Neiva, CSSp, Serviços de Informação, Clivo di Cinna 195, 00136 Roma
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