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ESPIRITANAS

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

NOTÍC IAS DAS C IRCUNSCRI ÇÕES
A nova Província da Nigéria
As duas primeiras páginas de
Notícias Espiritanas, nº 122, de
Maio/ Junho de 1998 foram consagradas a este assunto : os inícios
da presença espiritana na Nigéria,

os desenvolvimentos seguintes, a
realidade actual e o processo
seguido para procurar determinar
a forma mais adaptada de presença espiritana de acordo com a

Na sua reunião de 18 de Fevereiro de 2000, o conselho
Geral examinou com cuidado as propostas feitas pelos
confrades da WAF vindas de Makurdi e pelo Conselho
provincial da Nigéria respeitantes à proposta de uma nova
Província da Nigéria. O conselho Geral considerou igualmente as propostas já feitas pela Comissão Conjunta, composta de representantes da Província da Nigéria e da WAF.
Eis um resumo das decisões do Conselho Geral, tomadas à
luz do processo atrás referido:
A nova província da Nigéria será criada em 2 de Outubro de 2001, data em que festejamos o nosso fundador
Claude-François Poullart des Places. Compreenderá quatro
Regiões, divididas com base nas dioceses existentes na
região.

nossa vida e a nossa missão. O Conselho Geral finalizou este processo.
Foi longo e difícil, mas acreditamos
que a presença do Espirito Santo os
acompanhou ao longo do percurso.

Cada Região terá um Superior Regional com um Conselho, nomeado por ele, depois de consultados os membros,
e um Secretariado. O Superior Regional terá uma certa
autonomia de acordo com as grandes linhas que vos
apresentamos :
•

Terá um ministério de contacto e de animação junto dos
confrades da Região .

•

De acordo com o Superior Provincial, será o representante da Congregação para os contactos com os bispos
locais.

•

Efectuará as colocações dos confrades na sua Região,
com a confirmação do Superior Provincial e seu Conselho.
• Será o responsável pela promoção
das vocações e do acompanhamento
dos candidatos até ao Postulantado
incluído.
• Será membro do Conselho Provincial.

Dois Conselheiros Gerais e alguns confrades da WAF-Makurdi
estiveram presentes na reunião de Ejisu nos dias 27 e 28 de Dezembro de 1999.

Esta divisão assegurará uma presença espiritana importante em cada uma das Regiões, desde o início. Cada uma
pode ser considerada como zona de missão segundo o nosso
carisma espiritano, e uma zona de vocações potenciais para
Congregação. Cada Região deverá, pois, fazer face ao seu
próprio desafio missionário, em colaboração com toda a
Província.

Cada Região terá um Director das
Vocações e um Postulantado. Uma
Região pode colaborar com outra
Região. Ela participará no acolhimento dos confrades em férias ou que
voltem à Região. Ainda que os recursos financeiros e os bens das Regiões
pertençam à Província, cada Região
procurará a autonomia naquilo que
diz respeito ao orçamento anual.

A secretaria central da nova Províneia será na capital, Abidjan. O Conselho Provincial será
composto pelo Superior Provincial, primeiro e segundo
assistentes, pelos quatro Superiores Regionais e Ecónomo.
A administração provincial será responsável pela gestão e
animação da Província:

•

No que diz respeito aos compromissos missionários quer
no interior quer no exterior da Província;

•

No que respeita à vida apostólica espiritana, salvo as
questões da competência dos Superiores Regionais.

A administração provincial será igualmente responsável pela admissão e formação dos candidatos a partir do
noviciado. Um segundo noviciado para a nova Província
será criado numa outra região brevemente. Cada noviciado
terá noviços das diferentes regiões. O primeiro e o segundo
ciclos de formação, de momento, ficarão no mesmo lugar.
Segundo a Regra de Vida Espiritana n" 167.4, o
primeiro Superior Provincial da nova Província será
nomeado pelo Superior Geral, com o acordo do seu Conselho, depois de consultados os membros da Província. O

primeiro Capítulo Provincial da nova Província decidirá,
depois, sobre o procedimento da futura designação do Superior Provincial, se será uma consulta ou uma eleição, de
acordocomaRegradeVidanª 167,167.1 e 167.2.

O Superior Regional será eleito pelos membros de
cada Região, e confirmado pelo Superior Provincial. A
pertença a uma Região é determinada pela nomeação isto é,
todos os confrades nomeados para a Região são membros da
Região.
Todos os membros actuais da WAF que são originários
do Distrito de Makurdi serão livres de escolher a sua
Província de origem: Província da Nigéria ou WAF.
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Estatísticas: o país
Independência a 1 de Outubro de 1960 (da GB)
Superficie ................................ 923,768 km2
População ..................... 110.532.242 (1998)
Esperança de vida: Homem/Mulher: 53/56
PNB por habitante .................... US$ 295 (1995

Enugu
Onitsha
Awka

Owerri
Uyo

Estatísticas: : Província
Membros ............................................... 3 78
Bispo ......................................................... 1
Irmãos ................................................ , ....... 7
Padres .................................................... 206
Jovens Professos ........................................... 164

Haiti: uma história espiritana movimentada
Desde o início que a história dos Espiritanos no Haiti
tem sido movimentada. Eu não tomo o termo num sentido
pejorativo, mas no sentido de S. Tomás de Aquino que diz
que "a vida está no movimento.
Todos os noviços espiritanos sabem que um dos companheiros de Libermann no Seminário d'Issy era Eugene
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Tisserant, filho de um Haitiano e neto do general Beauvais,
um dos chefes da revolução haitiana que devia conduzir o
Haiti a primeira república negra do mundo em 1804.
Eugene Tisserant e Frédéric Le Vavasseur tinham convencido Libermann a dirigir-se a Roma para apresentar o
seu projecto de Congregação. Sabe-se o que se seguiu. O

que se conhece menos, é que Tisserant ia tornar-se o
primeiro Haitiano de origem, a ser nomeado Prefeito Apostólico do Haiti em 1844. Mas as intrigas dum clero corrupto
o iam impedir de exercer o seu ministério. Foi obrigado a
deixar o Haiti e morreu num naufrágio, a 7 de Dezembro de
1845, a caminho da sua nova nomeação como perfeito
Apostólico da Guiné. -

em 1986, e iríamos sofrer um outro acontecimento
"movimentado": o golpe de Estado militar de 1991. O P.
Antoine Adrien ,Superior do Distrito, desempenhou um
papel de primeiro plano entre aqueles que ajudaram o
regresso à democracia em 1995. Infelizmente. as muitas
provas suportadas cravaram-no numa cadeira de enfermo. A
sua voz falta no país, sacudido de novo por graves crises
Alguns números
O que marcou a seguir
políticas. Era tido como um
a história do Distrito foi a
homem íntegro, que anal10 Padres ; 14 jovens professos.
promoção das vocações loisava com justiça, e sem am6 jovens para o Noviciado de Setembro de
cais. Numerosos Haitianos
bição política, coisa rara num
tomaram-se espiritanos, so2000.
país que conta mais de 51
bretudo graças ao trabalho
S. Marcial (1700 alunos) foi fundado em 1864
partidos políticos registarealizado no Pequeno Semdos. Vive agora no meio
A nova Paróquia conta mais de 200.000 habiinário Colégio de S. Mardos nossos jovens espiritantes na periferia de Port-au-Prince.
cial. Em 1969, outro episótanos, a esperança · do fudio "'movimentado", o ditaturo. São quase uma vintena'
dor Duvalier expulsa os Espiritanos haitianos do Colégio e
que se preparam para uma posição de relevo, seja no
procurou dividir-nos brancos contra pretos, o que não conColégio, seja numa paróquia rural de Artibonite (região
seguiu, e os confrades brancos retiraram-se em sinal de
do arroz), seja na nova paróquia que acaba de ser
solidariedade para com os seus confrades haitianos. O nosso
fundada a pedido do novo arcebispo de Port-au-Prince.
Colégio foi "oferecido" por Duvalier ao primo da futura
Dois já estão ordenados, dois outros, vão sê-lo em
esposa de seu filho, que era então arcebispo de Port-auSetembro de 2000. Um deles partiu para Guadalupe,
Prince. Em 1995, graças aos esforços do P. Adrien e às
mostrando que o Haiti é uma ilha, mas, como Eugene
intervenção de um antigo espiritano feito Ministro da CulTisserant, está aberta ao mundo.
tura, a espoliação de que fomos vítimas foi revogada.
___J

Entramos novamente no país, após a queda de Duvalier,

Jean-Yves U,jié

N OT ICIAIS D IVERSAS
Reunião dos ecónomos e procuradores espiritanos da Europa
de 12 a 16 de Maio de 2000
Os ecónomos e procuradores espiritanos da
Europa reuniram-se etll Roma, no Generalato. Já
se haviam reunido aqui em 1989, quando
começaram a ter lugar as reuniões anuais. Depois têm-se encontrado em cada uma das
Províncias Europeias. Não há dúvida que os
participantes estavam felizes por se encontrar
em Roma neste ano Jubilar. O procedimento e a
agenda eram os mesmos, mas este ano, puderam
partilhar os seus problemas com superior
geral. Este por sua vez falou-lhes da solidariedade, que já é largamente vivida, graças
ao Cor Unum e aos laços tradicionais que
unem as Províncias Europeias aos seus confrades em missão. Exprimiu o desejo de que
novas parcerias se estabeleçam entre estas
Províncias e algumas novas circunscrições
com falta de suporte económico. Convidou a
partilhar da abundância e mesmo do que é
necessário.
Os ecónomos e procuradores passaram o domingo em
Subiaco onde S. Bento, Patrono da Europa, viveu. Terminaram o dia com a visita às basílicas de S. Lourenço e S.

Os ecónomos e procuradores espiritanos da Europa
João de Latrão, em Roma. Dadas as grandes preocupações
financeiras, com esta jornada sentiram-se mais leves.
A próxima reunião que terá lugar em Londres, será em
Abril de 2001.
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Décisões do Conselho Geral
O Conselho Geral
•

confirma a eleição do Padre Daniel OSEI-YEBOAH
como Superior do Distrito da Serra Leoa, por um segundo
mandato de três anos, a partir de 03 de Abril de 2000.

•

confirma a eleição do Padre Sean McGOVERN como
Superior do 'Distrito do Kenya, por um mandato de três
anos, a partir de 26 de Abril de 2000.

•

confirma a eleição do Padre Walter McNAMARA como
Superior do Grupo da Austrália por um mandato de três
anos ,a partir de 01 de Setembro de 2000.

•

nomeia o Padre John KILCRANN, para a Administração Geral como Coordenador da Justiça e Paz por
três anos a partir de O1 de Setembro de 2000.

•

nomeia o Padre Cyril ANENE como Ecónomo Geral
Adjunto por um segundo mandato de três anos, a partir
do 01 de Setembro de 2000.

•

nomeia o Padre Jean-Claude JAQUARD como Superior
do Distrito de Madagáscar, por um segundo mandato de
três anos, a partir de 29 de Junho de 2000.

•

nomeia o Padre Michael WALSH Superior Maior do
Grupo da Zâmbia, por um mandato de 3 anos, a partir de
24 Junho de 2000.

•

nomeia o P. Heinrich KUCKERTZ como Superior
Maior da Fundação da África do Sul-Central, por um
mandato de 3 anos, a partir de 01 dezembro de 2000.

Em 1982, é chamado a Libreville como Superior do
distrito do Gabão e em 1980,depois de um semestre de
reciclagem teológica em Estrasburgo, o P. Lucien Fischer
regressa a Moanda onde retoma as mesmas responsabilidades. Em 1993, regressa a França para o serviço da Província, em Estrasburgo, como superior regional dos espiritanos
do leste da França, cargo que assegura até ao momento da
sua nomeação episcopal.

Publicações Espiritanas
Albert de Jong, Mission and Politics in Eastern Africa,
Dutch Missionaries and Aji-ican Nationalism in Kenya,
Tanzania and Malawi I 945-1965. Pauline Publications,
Nairobi, 2000.
Tony Gittins, Reading The Clouds: Missionmy Spirituality for New Times, Liguori, 1999.
Tony Gittins, Life and Death Matters: The practice of
lnculturation in Afi'ica, Steyler, 2000.
Publicações do passado
A Administração Geral gostaria de receber uma cópia
·de cada publicação espiritana, ou ao menos, informações
que permitam obter tais publicações. É possível que nem
sempre tenhamos recebido esta informação no decurso dos
dois últimos anos. Se há superiores de circunscrições que
tenham conhecimento de tais publicações durante este
período, gostaríamos da sua resposta. Obrigado.

(Serviço de Informação, Generalato

Nomeação: Um Bispo Espiritano
O Papa João Paulo II nomeou a 12 de Abril de 2000, o
Padre Lucien Fischer Vigário
apostólico de Saint-Pierre-etMiquelon.
O Padre Lucien Fischer,
nasceu em Estrasburgo em
1933. Fez os estudos secundários na escola apostólica
espiritana de Blotzheim, depois
na de Saverne. Em 1953, entra
no noviciado e faz a profissão
em 1954.Começou um ciclo de
filosofia em Mortain, na Mancha, de 1954 a 1957. Depois do serviço militar na Alemanha
e na Argélia, de 1957 a 1960, fez os estudos de teologia em
Chevilly-Larue. Em 1962, é admitido aos yotos perpétuos
sendo ordenado Padre em 30 de Setembro do mesmo ano.
É nomeado para o Gabão em 1962, para a catedral de
Mouila e depois para a missão de Dibwangui onde efectua
um estágio pastoral de 1963 a 1964. Nomeado Vigário em
1964, depois pároco de 1965 até 1980 na missão de KoulaMoutou, é igualmente o responsável regional espiritano de
Ogooué Lolo e do Haut-Ogooué. Nomeado pároco na
cidade mineira de Moanda em 1980, tornou-se ao mesmo
tempo Vigário geral da diocese de Franceville.
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Nossos Defuntos
29 Março P. Armand BENDER ........................... (Suíça) 87
30 Março P. Walter SCHNEIDER ............... (Alemanha) 71
04 avril

P. Cornelius MOLENAAR ............ (Hollande) 61

05 Abril Mgr. François MAURER ................... (Françal 77
06 Abril P. Maurice SEYSSENS .... .. .. .. ........... (Bélgica) 93
11 Abril P. Oliver ELLIS ................ ................ (Irlanda) 66
19 Abril P. Nicolaus KOMEN ....................... (Holanda) 79
26 Abril P. Lucien ERNST .............. ................. (França) 74
01 Maio Fr. Alain KERVAREC .... .. .. .. ............ . (França) 68
13 Maio P. Gérard DESTOMBES .................... (França) 79
13 Maio P. Vincent DONOVAN ..................... (USA/E) 73
15 Maio P. Matthew EV ANSTOCK .............. (USA/W) 77
19 Maio P. Peter DINAN ....................... .. ....... (Irlanda) 75
20 Maio P. Jean BELLOC ................................ (França) 89
25 Maio P. Georges BAGNOUD .... ................... (Suíça) 81
28 Maio P. Ronald GANDY ........................ (Inglaterra) 90
29 Maio P. Armand MASSEREY ...... ................ (Suíça) 83
01 Junho P. Justin BAHOUA YA ............. (PAC/Congo) 33
02 Junho P. James BRETI ............................... (Irlanda) 91
03 Junho P. Desmond J. KENNY ..................... (Irlanda) 73
04 Junho P. Sean CORCORAN ........................ (Irlanda) 75

Responsáveis deste 11º: PP. Philip NG'OJA, e José MENDES. CSSp, Serviço de Informação, Clivo di Cinna 195, 00136 ROMA , Itália

