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CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO - CLIVO 01 CINNA, 195 - 00136 ROMA

NC}TÍCIAS DAS CIRCUNSCRIÇÕES

A Província da África' de Leste celebrou o seu jubileu de prata
A 2 de Outubro a Província ,,'da África de Leste celebrou 25
anos de existência. Nessa. ~asião o seu serviço de informação enviou-nos a seguinte_~ensagem:

OBJECTIVO ATINGIDO
Os missionários do Espírito Santo atingiram o seu objectivo
da evangelização, mesmo que muito trabalho haja ·ainda
para fazer. Eles vieram, evangelizaram, estabeleceram o
clero local e agora um bom número de missionários autóctones são enviados para·países distantes.
Quando os nossos confrades chegaram em 1863, primeiros
missionários a levàr o Evangelho à África de Leste, transmitiram a sua fé por uma primeira evangelização. Desta partilha vieram os primeiros convertidos que foram baptizados,
celebraram o matrimónio e formaram as primeiras familias
cristãs. Delas vieram os primeiros alunos do seminário. Mas
foi preciso esperar meio século para que fosse ordenado o
primeiro padre da África de Leste.
Muitos outros padres diocesanos tiveram de ser formados e
ordenados, antes que os nossos confrades pudessem
começar a constituir um grupo de missionários locais, visto
que o clero diocesano tinha de tornar-se a base da Igreja
local. Assim só em 1973 pôde nascer o Grupo de espiritanos
da África de Leste. Entretanto muitas outras congregações
missionárias trabalharam connosco na evangelização na
África de Leste e algumas começaram a acolher e formar
candidatos do país.
Agora que a Província da África de Leste celebra o seu
jubileu de prata, podemos contar cerca de 80 confrades
oriundos de lá e a trabalhar em 12 países da África e noutras
partes. Cento e sessenta e seis jovens preparam-se para
seguir os seus passos, o que perfaz um total de mais de 250.
Estes homens dinâmicos orientados para as missões na
Igreja de hoje estão cheios de juventuêie. Isto não é novo na
nossa Congregação. O nosso fundador, Poullart des Places
só tinha 24 anos quando começou a Congregação em 1703.
Quase todos os fundadores e missionários eram jovens, bem
como uma boa parte do milhar de missionários que morreram para anunciar o Evangelho na África.
Quando em 1990 o Papa João Paulo II subiu o monte
Kilimanjaro para participar no centenário da Igreja no norte
da Tanzânia, falando dos primeiros missionários disse que
"eles foram impelidos pelo Espírito Santo que dera o seu
nome ao seu Instituto missionário". Dírigindo-se aos católicos presentes disse: "Vós sois a messe radiante do trabalho
dos missionários, vós sois uma nova criação do Espírito
Santo, e agora é a vossa vez de serdes testemunhas de Cristo

na Tanzânia, no continente da África e até aos confins da
terra.
Este apelo recebeu muitas respostas. Jovens confrades da
Província foram enviados para o Quénia, Uganda, para
muitos lugares da Tanzânia, para a Zâmbia, Guiné-Conakry,
Congo-Kinshasa, Congo Brazzaville, Guiné-Bissau, Senegal, Estados Unidos, Alemanha, França e dois confrades
estão na Casa Generalícia, em Roma.
BAGAMOYO : Centro espiritano e museu
MAGAMBA : Noviciado espiritano
ARUSHA
: Casa provincial e semináriq de filosofia
NAIROBI
: Seminário espiritano de teologia
KAMPALA : Postulantado espiritano
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O apostolado da Província espíritana da África de Leste,
abrange toda a gama de actividades missionárias: primeira
evangelização, aprofundamento da fé, formação nos seminários, trabalho com os nómadas e refugiados, escolas
comerciais, órfãos, doentes da Sida, obras de desenvolvimento, serviço médico ambulante, etc. Nestes anos três
confrades foram nomeados bispos.
Os confrades nascidos na Província da África de Leste
fazem parte dos 692 membros da Congregação que nasceram em 24 países do continente e agora formam a "nova
criação do Espírito Santo" na Congregação.

Serviços na Casa Generalicla - Secretáíio Geral e
Ecónomo Geral ·
Em 07 de Outubro de 1998, o Conselho Geral nomeou o P.
Robert ELLISON, do Distrito da Gâmbia, Secretário Geral da Congregação por um mandato de
03 anos, a começar em 01 de Setembro de 1999.
Em 28 de Outubro de 1998, o Superior Geral, depois de
consulta a todos os Superiores das circunscrições, e
com o acordo do seu Conselho, nomeou o P. André
LOOS, da Província de França, Ecónomo geral da
Congregação, durante o mandato do actual Conselho
Geral, a começar em O1 de Janeiro de 1999.

O novo Ecónomo Geral, P. André Loos
O P. André Loos sucede ao P. Abel Moreira Dias como
Ecónomo Geral. Nascido em
Hagenthal-le-Bas (França), em
1938, foi ordenado em 1967. Depois de completados os estudos
em
Estrasburgo
(Direito
Canónico), partiu para o CongoBrazzaville em 1970 e foi professor no Seminário Libennann
(actual Biayenda). Em 1986 fez
parte da equipa do Seminário
Francês em Roma.; aí foi professor e ecónomo. Em 1989 assegurou o serviço. da Procuradoria
das Missões, em Paris, até ser nomeado Ecónomo Geral.

Modificações na Regra de Vida - RVE 105
A 30 de Outubro a Congregação para os Institutos de Vida
Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica aprovou as
modificações pedidas, na Regra de Vida Espiritana.
O parágrafo modificado nº 105 agora é como segue:
"Compete ao Superior de circunscrição, com o consentimento do seu Conselho, precisar as orientações da formação, em colaboração com a equipa de formadores e
com o consentimento do Conselho Geral".
O Capítulo de Maynooth votou outras pequenas modificações da R VE, mas que não requerem .a aprovação da
Santa Sé. Tudo será publicado no livro dos textos do
Capítulo que deve aparecer brevemente.

Mensagens dirigidas à Casa Generalícia por fax
(06/35 45 06 76) - Confidência
O fax é uma instalação pública e não se pode garantir o
segredo das suas mensagens. O nosso actual aparelho não
pode ser programado para mensagens confidenciais.
Os confrades que têm de enviar mensagens confidenciais,
podem fazê-lo por correio electrónico, ao endereço do
Conselho Geral (spiritus@glauco.it) ou por fax, mas telefonando antes ao conselheiro a quem as querem dirigir, para
advertir da chegada da mensagem.

Vida Espiritana
"Vid<i Espiritana ", relançada há dois anos ·só apareceu uma
vez.: "O Espiritano na Paróquia"; novos problemas, devidos em grande parte à dificuldade da equipa de redacção se

encontrar por causa do seu afastamento, fizerain parar a
experiência. Em resposta ao Capítulo de Maynooth, esta
equipa foi reconstituída e espera-se que o próximo número:
"A vida comunitária apo'stólica espiritana, hoje "possa sair
nos princípios de 1999.

ORDO espiritana 1999
Uma edição numa folha A4 (como em 1998) foi enviada a
todos os Superioreg Maiores para ser comunicada a todos os
confrades.

Novas Publicações de confrades
The Spiritan Story of Puerto Rico, 1931-1998, P. Henry
Koren, Spiritus Press, Bethel Park, 1998.
Liberation and Nigeria, The theology of Liberation from
Nigerian Perspective, P. Ikechukwu A. Orjinta, SNAAP
Press Ltd., Enugu, 1998.
Miss«o em Angola (198911994), P. Tony Neves, 2ª
Edição,Tilgrafica, S.A., BRAGA, 1997.
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Os nossos Defuntos
27 Set.
28 Set.
29 Set.
30 Set.
08 Out.
13 Out.
14 Out.
19 Out.
20 Out
23 Out.
25 Out.
25 Out.
31 Out.
07 Nov.
09 Nov.
12 Nov.
15 Nov.

: P. JosefKOLASNY ................ Polónia, 65 anos
: P. Julien GAYET ...................... França, 85 anos
: P. William MAGUIREEstados-Unidos, 75 anos
: P. Charles FENNER. Estados -Unidos, 69 anos
: P. Jean-Claude AUDET .......... Canadá, 66 anos
: P. Alphonse GEMMERLE ........ França, 91 anos
: F. Georges JALBERT ............ Canadá, 83 anos
: P. Pierre CAMELAN ................ França, 87 anos
: F. Faustin KERNAFLEN ......... França, 87 anos
: P. Patrick Joseph SHEEHAN Irlanda, 80 anos
: P. Paul HAVETTE ................... França, 79 anos
: Mgr François MORVAN .......... França, 76 anos
: P. Dermot Patrick EGAN ......... Irlanda, 80 anos
: P. Paul JEHEL .......................... França, 62 anos
: P. Michael DALY .................... Irlanda, 67 anos
: P. Hubert BECKERS .............. Bélgica, 77 anos
: P. Sean Joseph RYAN ............. Irlanda, 60 anos
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