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INFORMACOES
ESPIRITANAS
CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO - CLIVO DI CINNA, 195 - 00136 ROMA

CENTRO LIBERMANN: SAVERNE
"O P. Libermann revelou e tornou conhecida uma doutrina de paz que é destinada a ser anunciada às
almas aflitas e a um mundo angustiado. Ele é o médico providencial para o nosso século que vai perdendo
a esperança" (P. Pierre Blanchard: Especialista sobre o P. Liberrnann).
"O pensamento e a doutrina espiritual do P. Libermann ajudaram-me muito" (L Senghor, antigo Presidente
do Senegal).

A casa espiritana de "Saint-Florent" em Saverne celebrará o seu centenário no ano 2000. Era uma escola
apostólica mas recentemente tornou-se o Centro Libermann. O P. Robert Metzger, que é o Director,
apresenta o seguinte relato.
O Capítulo Provincial da França em 1994 decidiu fazer de
"Saint-Florent" em Saverne, lugar do nascimento do P.
Liberrnann, um importante e significativo centro de estudos libermanianos. Todo o edificio foi restruturado: tem
uma sala de conferências, uma sala de exposições, instalações para visitas e foi nomeado um Director a tempo
inteiro.

Um Centro de Estudos sobre Libermann
Um dos objectivos do Centro é conservar viva e desenvolver a lembrança de
Francisco
Libermann,
dando-a a conhecer a um
vasto público. O objectivo
duma exposição permanente é dar a conhecer
Libermann, o homem e a
sua obra, aos nossos amigos e visitantes. Há, como
complemento, um museu
de arte africana, que é uma
abertura sobre a África,
Congregação, a missão. Há
também coisas de interesse
geral para ver.

uma fraternidade espiritana da Alemanha reuniu-se em
Agosto e os Formadores espiritanos da Europa tiveram o
seu encontro anual em Novembro.

Um lugar de reflexão para os cristãos
O Centro é um lugar significativo para os cristãos de
Saverne e mesmo para os que vêm de mais longe. De facto
o Centro recebe muitos grupos interessados em sessões e
períodos de recolecção, geralmente durante um dia. Isto
não é uma coisa inteiramente nova. "Saint Florence" tem
feito isto depois de
fechado o Seminário
menor, em 1973.
Dezenas de grupos, religiosos,
jovens,
conselhos pastorais,
sacerdotes e fraternidades, ajuda à Igreja
em
necessidade,
catequistas, Legião de
Maria, escuteiros, etc.
- têm sido bem acolhidos.

O que é novo são os
géneros de retiros e
Centro Libermann, Saverne
reflexões que se fazem
aqui. Desde 1996, organizamos períodos de reflexão de um
Esta exposição serve de trampolim para a exposição libermaniana, no museu de Saverne, prevista para o ano 2000.
dia por mês sobre vários assuntos, como por ex. o Espírito
Santo, Páscoa, Maria, Santa Teresa, Esperança. Em Março
Um centro de Documentação
de i997 houve um retiro de seis dias com o tema "A
O Centro de Documentação tem em vista reunir num só
verdadeira vida em Deus. segundo Libermann. Este retiro
lugar o mais possível de trabalhos, tanto do P. Liberrnann
vai repetir-se em Março de 1998.
como da Congregação.
O Centro começou a "irradiar". Membros da equipa foram
Um lugar importante para os Espiritanos
convidados a pregar retiros e recolecções em lugares fora
do Centro. Estes retiros não são limitados a comunidades
Esse é um lugar significativo para os membros da Congrede religiosos. Um membro da equipa faz uma palestra
gação porque é um lugar onde os espiritanos são bemsobre o Espírito Santo todas as Sextas-feiras da Quaresma
vindos para retiros e encontros; por exemplo os espiritanos
na paróquia de Saveme"
em primeira nomeação reuniram-se aí em Maio de 1997;

Capítulo Geral: 1998
Foram eleitos para o Capítulo Geral os seguintes delegados:
P. OscarNGOY, ........................-... ,......... CongoK.inshasa
P. René TABARD, ............................... Congo Brazzaville
P. JohnMcFADDEN, .......................................... Makurdi
P. Donald NESTI, .............................................USNWest
P. Gabriel LUSENI, ........... ....................................... WAF
Agora estão eleitos todos os delegados para o Capítulo.
Os seguintes Associados Leigos foram convidados
e aceitaram estar no Capítulo:
Mrs Maureen SOARES ...................................... Inglaterra
D. M. Lúcia MAGALHÃES, ................. Brasil (Pito Rico)
Os seguintes delegados ao Capítulo Geral
aceitaram apresentar temas
P. Philip MASSAWE ................................................. EAP
P. Anthony AMADI ......................................... Zimbabwe
P. Chris PROMIS ................................................... USA/E
P. Peter OSUTI ....................................................... Etiópia
P. Gérard MEYER ................................................ Senegal
P. Emmanuel MEAUDRE ...... ......... .................. Bangui
P. Gérard SIREAU ................ ............................. Camarões
P. Jean-Paul HOCH ................................................ França
P. John KILCRANN ...... .................... ...................... Brasil
P. Benoit DIEMÉ ........................... ............................ FAC
Ir. Javier BLANCO ............................................. Paraguai
P. Antonio JANSEN .........................·, ....................... Brasil
P. Peter WARD ......................... .......................... Inglaterra
P. Konrad BREIDENBACH .............................. Alemanha
P. Brendan HALLY .................................... ;........:.. Irlanda
P. Gabriel LUSEN .................... ................................. WAF

Maynooth, lugar do Capítulo Geral
"St Patrick's College" fica a 24 Km fora de Dublin. O actual
colégio data de 1795 e foi fundado para educar estudantes
para o clero católico com vista a afastá-los dos seminários
no continente. O governo de então receava que os seminaristas irlandeses estudando na Europa pudessem embeber-se
dos princípios revolucionários espalhados pela Revolução
francesa.
Os primeiros professores eram principalmente ela França.
Às refeições falavam o francês. Para afirmar a sua identidade, os professores irlandeses falavam irlandês.
Desde o seu começo o colégio aceitou estudantes leigos.
Deixou de o fazer em 1817. Maynooth abriu novamente as
suas portas a estudantes leigos em 1966.

Colégio de Maynooth

NOTÍCIAS DAS CIRCUNSCRIÇÕES
Gâmbia:

tano

Ordenação do primeiro espiri-

O P. Gabriel Mendy, CSSp., foi ordenado sacerdote em
Lamin, sua cidade natal, pelo bispo Michael Cleary, CSSp
na manhã de 15 de Novembro de 1997. Com ele foram
também ordenados três diáconos da diocese de Banjul.
Foi construído ao -ar livre um altar e coberta a área
para o grande número de pessoas que assistiram. Concelebraram todos os sete padres diocesanos como também os
padres vindos do Senegal. Da Congregação, concelebraram
o P. Robert Ellison, Superior do Distrito e todos os padres
espiritanos na Gâmbia bem como os PP. John Kwofie, WAF
e John Fogarty, da Irlanda que veio para a ocasião. Praticamente assistiram todos os religiosos e religiosas do país. O
governo esteve também representado.
Durante a cerimónia, a família de cada diácono
trouxe-o para a frente e apresentou-o para a ordenação.
Durante a Ladainha dos Santos, cada diácono prostrado foi
completamente coberto com um pano pela respectiva
família. Pode avaliar-se bem a importância deste dia lem-
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brando o facto da Congregação do Espírito Santo estar na
Gâmbia há mais de 150 anos O P. Libermann fala dessa
missão e preocupava-se por recrutar para ela missionários
anglófonos. O P. Jean Ba Lacombe, nascido em Banjul em

Mgr Michael Cleary CSSp., ordenando o
P. Gabriel Mendy CSSp

1829 e ordenado em 1852, professou na Congregação em
1856. Banjul, nesse tempo, fazia parte da Senegâmbia e
parece que o P. Ba Lacombe era mais senegalês que gambiano.
Permanece hoje a ideia de que o P. Mendy é o primeiro
gambiano do país a tomar-se padre na Congregação. Quatro
dos seus concidadãos estão em formação.
Há agora dez padres diocesanos na Gâmbia; nove
padres espiritanos irlandeses, incluindo o bispo, três padres e
Irmão da W~F, três padres nigerianos diocesanos da
Sociedade Missionária de S. Paulo e este ano há dois estu-

escritos, bem como uma ocasião para celebrar o compromisso espiritano na educação a nível universitário.

Assembleia de Libreville
Os superiores dos Camarões, Congo-Brazzaville, África
Central, Gabão e Senegal reuniram-se com o Conselho da
FAC, (Fundação da África Central) em Libreville de 06 a 08
de Janeiro de 1998. O P. Jean-Michel Jolibois esteve presente em nome do Conselho Geral. O encontro esteve
programado para Brazzaville, mas por causa da guerra foi
transferido para Libreville. O assunto principal em agenda
foi continuar a reflexão sobre o futuro dos distritos e da
FAC. O P. Gabriel Myotte-Duquet apresenta o seguinte
relato:

Os três distritos já optaram tornar-se uma Província
quando for oportuno. Sem prejudicar a decisão que compete ao Conselho Geral tomar, todos acolhem este desenvolvimento como a evolução normal daquilo que começou
há vinte anos. Eles estão conscientes de que o seu sucesso
depende do modo como for feita a sua preparação.
Já foram organizadas. comissões para iniciar a reflexão sobre os assuntos sobre os quais o Primeiro capítulo
da Província deve tomar decisões, por ex.:

* o sistema de governo e a animação da fatura província,

* os recursos financeiros e a solidariedade: a formação
absorve mais de três quartos do orçamento,
* discernimento e formação - o seu conteúdo, objectivos, duração e lugar,
* o bom acolhimento de jovens confrades em estágio
pastoral ou em primeira nomeação,
* obras nas quais a nova província se envolverá,
* a vida religiosa e projectos comunitários.

A África de Oeste Francófona (Senegal, Guiné Conakry,
Guiné Bissau e Mauritânia) não farão parte da Província
mas formarão uma fandação separada".

Encontro dos Superiores da América do
Norte e Caraíbas
O encontro dos Superiores Maiores da América do Norte e
Caraíbas e Caraíbas realizou-se em Bethel Park, de 01 a 05
de Fevereiro de 1998. O dia de Libermann, 02 de Fevereiro,
foi dia de recolecção. O P. Vince Donovan fez três estimulantes conferências sobre o Espírito Santo, pondo um acento
especial sobre o imprevisível.
O P. Pierre Schouver presidiu à Eucaristia da tarde na
Capela da Universidade Duquesne. Depois da Missa, o
Presidente, Dr. Murray, conferiu-lhe o grau de Doutor
"honoris causa". Foi um reconhecimento pelo seu prestígio
intelectual, um reconhecimento do valor da sua palavra

e

P. Schouver com o Dr. Mu"ªY durante o doutoramento

O encontro dos Superiores recomeçou no dia seguinte
em Bethel Park.
Foram apresentados para discussão os seguintes pontos:

Vida de comunidade:
* É um forte testemunho num mundo individualista,
* Salva-nos duma vida de idiossincrasia e dos nossos

pontos fracos,
Sem comunidade, os espiritanos não podem ser missionários,
* A comunidade internacional é um sinal que impressiona,
* Não são precisas novas Regras para viver a nossa vida
comunitária. Basta cumprir a RVE, especialmente no
Capítulo 3.

*

A Discussão sobre a nossa presença espiritana nos US
hoje, teve como ponto de partida uma recente troca de
correspondência sobre o assunto entre o P. Chris
Promis e o Generalato. Estão sendo feitos progressos
mas ainda ·surgem problemas que não estão confinados
à chegada de membros de uma única circunscrição.
O Capítulo geral que se aproxima. Será apresentada ao
Capítulo uma proposta para que no futuro os Conselhos
de circunscrição possam enviar com antecedência,
nomes de possíveis Conselheiros gerais.
Os prós e os contras da duração do mandato do Superior Geral foram bem ventilados.

Projectos regionais:
* O segundo programa de renovamento terá lugar na
Trindade durante duas semanas entre meados de Julho
a meados de Agosto de 1999.
* Os Superiores de Porto Rico, Haiti, México e Trindade
encontraram-se separadamente para discutir a nova
iniciativa na República dominicana que com boas
perspectivas começará no ano 2000.
* Foi decidido nomear um coordenador dos encontros regionais.
O próximo encontro dos Superiores terá lugar em New
York em Abril de 1999.
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Notícias Breves
Decisões do Conselho Geral

Beatificação

Em 05 Fev. 1998 confinnou a eleição do P. James DEVINE
como Superior Principal do Distrito da África do Sul para
um 2º mandato de 3 anos, a partir de 05 Fev. 1998
Em 12 Fev. 1998 confirmou a eleição do P. John KWOFIE
como Superior da Fundação da África de Oeste (WAF)
para um 2º mandato de 3 anos a partir de O1 de Maio de
1998.

O P. Cyprian Michael Iwene Tansi O.C.S.C foi beatificado
por Sua Santidade João
Paulo II em Onitsha,
Nigéria, no Domingo 22 de
Março de 1998. Nasceu em
Aguleri, Anambra, Nigéria
em 1903. Frequentou a escola de S. José, Aguleri,
onde foi baptizado em
Janeiro de 1912 e foi ordenado
pelo
Arcebispo
Heerey em Dezembro de
1937. Entrou no convento
cisterciense do Monte de S.
Bernardo, Leicestershire,
Beato P. Tansi
Inglaterra em 1950 onde
morreu em 20 de Janeiro de 1964. Foi o primeiro nigeriano
e o primeiro cisterciense nigeriano a ser beatificado.

O nosso confrade mais idoso
Depois da morte do Ir. Leufroi nos seus noventa e oito anos,
a honra de ser o confrade mais idoso pertence ao Ir Pierre Le
TIEC, que nasceu em 22 de
Dezembro de 1901 em St.
Pierre, uma das ilhas de St
Pierre & Miquelon. Tendo
acabado a escola primária,
habilitou-se como pedreiro
e foi então considerado o
melhor da ilha. Fez o Noviciado em Chevilly e professou em Setembro de 1934.
Em 1936 começou o que
pode ser chamado como
"tour de France" das casas
Ir. Pierre
da Província. "Às vezes não
sei exactamente para onde fui nomeado" diz ele, ''porque
estava sempre em andamento de uma casa para outra para
construir algum edificio ou fazer reparações".
Em 1974 com 72 anos, retirou-se para Langonnet mas só
aos 90 anos deixou de subir aos telhados. Se você tivesse a
oportunidade de ir a Langonnet para o visitar entre as 13 e
as 17 horas, não o encontraria no seu quarto porque ele está
ou na oficina de trabalho ou cortando lenha. Com o seu
carrinho de mão ele fornece lenha para as oficinas dos seus
confrades.

Mudança de endereços : Bruxelas
Congrégation du Saint-Esprit,
(Missionnaires Spiritains)
Communauté Daniel Brottier
Secrétariat Permanent des Provinciaux Spiritains d'Europe
Centre Spiritain Européen pour la Coopération
et le Dévelopment
Rue du Drapiers 22, B - 1050 BRUXELLES
Tel .......... Comunidade ... (32) (O) 2/289.14.64
................ Secretariado .... (32) (O) 2/28914.60
................ C.S.E.C.D ....... (32) (0)2/289.14.61
FAX ........ ........................ (32) (0)2/289.14.69
E-Mail ............................... csecd@infonie.be

Mudança de data de Encontros europeus:
Ecónomos ................. Abril 26 - 30 ......................Holanda
Revistas .................... Junho 15 - 19 ................... Inglaterra

Alguns dos nossos confrades estiveram estreitamente ligados ao P. Tansi e nós alegramo-nos com o povo da Nigéria.
Ele recebeu a Confirmação pelo Bispo Shanahan que
aprovou a sua entrada no Seminário. Fez o estágio pastoral
de um ano em Eke com o P. Brosnahan, que foi mais tarde
arcebispo de Freetown, Serra Leoa. Foi ordenado pelo Arcebispo Heery, que deu autorização para entrar nos Cistercienses.

Publicações pelos Espiritanos
A Priest in Changing Times: P. Michael O'Carroll, 200pp,
Columba Press, Dublin 1998.
My Prayer rises with the Sun: Lectio Divina with the
psalms; Michel de Verteuil: 64 pp, Dublin 1998
No hands but yours: Work with Refugees: P. Kevin Doheny,
Veritas, 1997.
Life Duet: Intermittent Poems: P. Gerard Gogan.
Le Mystere Libermann: Lucien Laverdiere, Centre de Documentation, Montréal.

Os nossos defuntos
Jan. 26
Jan. 30
Fev.08
Fev. 16
Fev. 18
Fev.21
Fev.24
Fev.25
Mar. 02
Mar. 03
Mar. 08
Mar. 17
Mar. 20
Mar. 22
Mar. 23

P. Myles KENNY .................... Irlanda, 74 anos
P. Eugene GAUTHIER ............ França, 78 anos
P. Frans LEFEVRE ................. Bélgica, 85 anos
Ir.Paulo COELHO ................ Portugal, 75 anos
P.Cristóvao F. ARNAUD .......... Brasil, 80 anos
P. Cornelius de VOS ............. Holanda, 75 anos
P. Jos. BRACQUEMOND ....... França, 58 anos
P. Francois RAEMY .................. Suíça, 83 anos
P. Joseph F. RENGERS ........... USNE, 84 anos
P. Antoine VERHEIJEN ....... Holanda, 84 anos
P. Marcel BAT ARD ................. França, 73 anos
P. Alois ABEL .................... Alemanha, 88 anos
Ir. Lud. HEIDBUCHEL ..... Alemanha, 69 anos
P.Benjamin IKEGWUONU
Nigéria, 62 anos
P François Le BOURHIS
França, 86 anos

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