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CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO - CLIVO 01 CINNA, 195 - 00136 ROMA
ANO ESPIRITANO: Fevereiro de 2002 - Pentecostes 2003

300 Anos da Missão Espiritana

Reunião dos formadores espiritanos: Chevilly 14-27 de Julho de 2002
Uma circular do Conselho Geral com data de 10 de Novembro de 2002 a todos os formadores e superiores das circunscrições anunciava que iria ter lugar em Chevilly um encontro internacional dos formadores espiritanos de 14 a 27 de
Julho de 2002. A finalidade deste encontro era reunir os
formadores de todas as regiões da congregação, especialmente os das circunscrições que têm um programa de formação inicial. Fixou-se depois o número de lugares, favorecendo as novas circunscrições e as que têm mais gente em
formação. No total foram convidadas trinta e três circunscrições.
Finalmente, embora esperássemos trinta e um delegados,
estiveram vinte e seis participantes vindos de vinte e duas
circunscrições, representando uma larga base geográfica.
Agenda e método

Os principais objectivos desta reunião, como sublinhou
Rogath Kimaryo, eram os seguintes :
•

Examinar os desafios e os problemas da formação
depois dos dois últimos Capítulos Gerais e de diversas
reuniões regionais.

•

Dar aos formadores ocasião de se encontrarem e de
trocarem experiências do seu ministério de formação.

•

Encontrar orientações comuns para a nossa formação
espiritana tendo todavia, em conta a diversidade.

O método era encontrar o equilíbrio entre a apresentação, discussão e reacção. As apresentações envolviam a combinação de
seis exposições dos oradores convidados com os relatórios das
diferentes circunscrições. Para os completar havia grupos de
reflexão e a reunião da assembleia geral. Havia dois moderadores e dois secretários. A tradução simultânea estava assegurada para as principais sessões. Tudo isso se amalgamava na
partilha da eucaristia quotidiana, da oração da tarde, refeições
em comum e de vez em quando dos saraus recreativos.
Oradores e temas
John Fogarty, no seu discurso de abertura sobre a missão
no mundo de hoje, definiu o contexto que enfrentamos. Um
mundo em evolução, marcado pela globalização, implica
mudanças nos institutos missionários. John pôs em relevo os
desafios e as consequências na formação para a missão,
sublinhando as orientações recentes. Foram muito apreciados os exemplos concretos que John deu da experiência que
tem de toda a Congregação. Jean-Michel Jolibois guiounos através de uma preciosa viagem no Guia para a formação espiritana, partindo da sua génese para sublinhar a
sua visão e o seu espírito para hoje.

Raymond Jung convidou-nos a regressar ao coração da
espiritualidade Espiritana, um tema que despertou um largo
consenso entre os delegados neste ano de aniversários espiritanos. Por sua vez Bede ·ukwuije ajudou-nos a partilhar o
ponto de vista daquele que está dos dois lados da medalh,
falando-nos da interacção entre formadores e estudantes,
num quadro inter-cultural.
Pat Palmer e Agostinho Tavares trataram particularmente
do tema da pessoa em formação. Pat falou da importância da
maturidade humana como base da vida espiritual e da interacção entre os dois ; e isso abriu caminho à exposição de
Agostinho sobre o discernimento e o acompanhamento,
domínio crucial onde a pessoa é educada na busca de
compreender o apelo de Deus. Finamente, Jean Savoie
apresentou à assembleia uma análise penetrante e sugestiva
da situação actual da Igreja de França.

Todos os oradores foram francamente apreciados e as suas
exposições calorosamente aplaudidas. Para aqueles que
ainda não tinham sido confrontados com certas questões, foi
uma boa experiência « de formação do formador » ; para
aqueles que já estavam familiarizados, isto foi um estímulo
para discussões mais profundas.
Peregrinação a Saverne

Um interregno bem-vindo foi preparado no fim de semana,
a meio da sessão, com uma peregrinação a Saverne e outros
locais da Alsácia, assim como à cidade de Estrasburgo.
A visita ocupou o sábado e o domingo, tendo passado a
noite em Saverne. À nossa chegada à casa de S. Florêncio,
recebemos um acolhimento cordial. Depois de uma longa e
quente viagem, de carro, foi servida com abundância e
entusiasmo cerveja fresca, inaugurando esta visita memorável pelo seu significado espiritano e pelo calor da sua
hospitalidade. Em seguida percorremos os caminhos de
Libermann no coração de Saverne, o que constituiu um
momento privilegiado e emotivo.
O acolhimento dos nossos confrades de Estrasburgo que
encontramos no dia seguinte não foi menos entusiástico e
ofereceram-nos uma visita guiada à cidade.
Recomendações

Foi aprovada pela assembleia uma lista detalhada de recomendações para o Conselho Geral. Têm como grandes
títulos: Avaliação, Programação, Comunicação, Iniciativas.
Citemo-las:
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•

Estabelecer critérios comuns para
a admissão à vida espiritana dos
novos candidatos.

•

Uma espiritualidade espiritana
melhor definida; será, possivelmente, necessário escrever um
livrinho que ajude todas as etapas
da formação.

•

Necessidade de uma séria formação em missiologia para todas
as etapas da formação.

•

Desenvolvimento do site Web da
Congregação como fórum de informação e comunicação.

•

Dos participantes na reunião de Chevilly

Organização de reuniões internacionais de formadores
mais de uma vez durante um mandato do Conselho
Geral.

Impressões

O mais impressionante foi a participação entusiasta dos
delegados. Mostraram um verdadeiro interesse pela situação
global da formação na Congregação e um forte desejo de ver
melhorias no seu sector de actividade. Foi possível constatar
isso na partilha franca e por vezes apaixonada.

Admitiram perfeitamente de que tinham pessoalmente necessidade de uma formação mais aprofundada para melhor
desempenhar o seu papel de formadores. Isto exige, também, colaboração de outros formadores e o fazer-se ajudar
por eles. Foi francamente reconhecida a disparidade que
existe, entre as circunscrições, em relação aos recursos
materiais e à urgência de uma colaboração mais efectiva.
Todavia, os constrangimentos financeiros e materiais
servem também para alimentar o desejo de procurar
progredir e aprofundar a consciência da nossa identidade
espiritana.

Reunião pan-africana dos superiores e formadores espiritanos
Yaoundé, 1-8 de Setembro de 2002

Por causa da dificuldade de transportes e dos vistos, a reunião não pode começar senão a 2 de Setembro. Ao todo
estiveram presentes l lconfrades; cinco pertencentes a quatro províncias espiritanas e três a quatro fundações. Não
havia representantes dos grupos internacionais nem dos distritos. Os únicos provinciais presentes eram os da Nigéria e
da W AP; os outros eram delegados.
À parte este problema, a reunião decorreu bem. A verdadeira razão desta assembleia era dar novo vigor a esta reunião pan-africana: examinou-se a sua estrutura e foram
propostas mudanças.
Redefinição e reorganização

troca de estudantes e de professores entre as circunscrições
e coordenar o funcionamento dos centros de formação permanente.
Para assegurar a sua estabilidade e a sua eficácia, a conferencia decidiu criar um secretariado e um presidente. O
Provincial da Província da África central tomará a função de
presidente até à próxima sessão. E Godfrey Odigbo da
Nigéria foi eleito para o secretariado da conferência.
Questão financeira, cada circunscrição pagará uma contribuição anual de 100$ para o funcionamento da conferência. Por ocasião das reuniões a circunscrição de acolhimento
suportará os gastos de alimentação e de alojamento.

Ficou combinado que esta reunião se chamará daqui em
diante « Conferencia pan-africana dos superiores maiores e
formadores ». Os seus membros são todos os superiores
maiores de África e um delegado dos formadores por cada
província ou fundação. Em caso de necessidade, o secretário
poderá convidar outras pessoas.

Normalmente, as reuniões terão lugar de dois em dois anos
durante a última semana de Agosto. E para dar bastante
atenção às questões sobre a formação, os formadores
chegarão dois ou três dias antes dos superiores.

Foram sublinhados os objectivos seguintes: promover um
melhor conhecimento mútuo, troca de informações e de
experiências, entre-ajuda para reflectir sobre os desafios que
os espiritanos encontram e qual a nossa missão em África,
ajudar os seus membros a definir posições comuns sobre
certos problemas, promover a inculturação africana do nosso
carisma espiritano, criar e promover uma melhor harmonia e
melhor solidariedade entre espiritanos africanos, facilitar a

Foi sentida novamente a necessidade de uma formação
específica espiritana, especialmente para a espiritualidade
espiritana nas casas espiritanas de formação em África. Na
maior parte dessas casas, os espiritanos colaboram com
outros institutos num consórcio onde os estudantes seguem
um programa académico comum. Para uma melhor formação
na nossa identidade e vida especificamente espiritana, a conferência recomenda que seja introduzida a espiritualidade
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Formação espiritana
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espiritana como parte integrante e importante do programa
de formação para todas as etapas. A conferência propõe que
se forme um comité que traçará as grandes linhas deste
programa.
Centros espiritanos de formação permanente
SIST (Nigéria) este centro deu por duas vezes um programa
de formação contínua para os formadores; continuará a
faze-lo de dois em dois anos.
Bagamoio (EAP): como os delegados da EAP não puderam
participar na reunião foi pedido ao secretário de tomar
contacto com eles para saber sobre os progressos do Centro
deBagamoio
Centro francófono: a conferência decidiu que se abrirá um
centro francófono em Brazzaville no antigo escolasticado de
Kinsoundi.
Para o financiamento destes centros, cada circunscrição dará
uma contribuição para a sua manutenção e organização de
programas; o secretário fará apelo ao generalato para obter
uma subvenção do Cor Unum.

Formação dos formadores
A conferência assinalou as necessidades urgentes em
matéria de formação dos formadores nas circunscrições de
África. Identificou os domínios prioritários que deverão ser
tidos em conta nas circunscrições membro.
Ao serviço dos refugiados
Dada a situação actual no continente, a conferência vê neste
serviço um aspecto importante do nosso compromisso
missionário na África de hoje. Reconhece com gratidão
aquilo que já fazem os confrades em certas circunscrições ou regiões como EAP, CKF, PAC, FANO,
SCAF, etc. Foram feitas as seguintes recomendações:
cada circunscrição deve consciencializar os seus membros da urgência deste ministério; a espiritualidade
justiça e paz, a solução de conflitos e de reconciliação
deve ser estudada nas nossas casas de formação a todos
os níveis. As circunscrições podem fazer apelo ao confrade encarregado do serviço Justiça e Paz no generalato
para os ajudar neste domínio.

PRIMEIRAS NOMEAÇÕES - 2003
Nom

De

Para

CHAMBASUCO A. Manuel

Angola

Angola

GIL-TORRES Guillermo

De
México

DIOGO Aniceto Bento

Angola

México

GAIOLA Manuel Bumba

Angola

França

MARTINEZ Antonia Emiliano

México

Para
MoçambiQue
México

MONTEIRO Pedro Delfim

Angola

PAC

ABBA Benjamin

Nigéria

Nigéria

MUKEVELA D. Tchamolehã

Angola

Angola

ADA YI Daniel

Nigéria

Nigéria

MUQUINDA Estêvão

Angola

Angola

ANUSIONWU Vitalis U.

Nigéria

Zâmbia

PEDRO José Maria Segunda

Angola

Angola

ANY ANWU Patrice

Nigéria

Nigéria

BUKENYA Dennis

EAP

DURUAKU Jude

Nigéria

CHUNDU Filbert

EAP

Nigéria
Filipinas

EMENIKE Peter Sixtus

Nigéria

WAP
Etiópia

KAGUA Patrick Njau

EAP

PAC

EZENW AMMADU Michael E.

Nigéria

Trinidade

KARUMUNA Renatus

EAP

Etiópia

F AGAH Richard

Nigéria

FANO

KIW ALE Gerald Peter

EAP

FOI

IHEAGW ARA Benedict

Nigéria

Trinidade

KW AY Peter Mashaka

EAP

Quénia

NNAJI I. Valentine

Nigéria

PAC

MALLYA Peter Claver

EAP

NW ADIKE Chinedu

Nigéria

MMASI Nicodemus C.

EAP

EAP
Inglaterra

NWAGWU Magnus

Nigéria

PNG
Zimbabwe

MUMBI Nicholas Kerebba

EAP

EAP

NZEADIBE Emeka Jude

Nigéria

Alemanha

NDUNDA Andrew Mwania

EAP

EAP

OGBODO Hyacinth

Nigéria

RIGII Kamangara John

EAP

Malawi

OKERE Eugene

Nigéria

Nigéria
Zimbabwe

BEZARA Cyrille

FOI

Paquistão

OKEY Tony Bruno

Nigéria

Nigéria

MOSESY Adrien

FOI

Madagáscar

OKOLO Anthony Oguejiofo

Nigéria

Nigéria

T AILLASSON Tristan

França

PAC

ONA Ezindubuisi Brendan

Nigéria

PNG

ALMEUSEnel

Haiti

Trinidade

BALOU DIBAKIDI Anatole

PAC

PAC

ARISTIL Edmond

Haiti

USA Este

BODIONG Gabriel

PAC

PAC

INNOCENT Paulin

Haiti

Haiti

FOZONG ETIMBI Pierre

PAC

PAC

REMY Joseph Perald

Haiti

KAMGUE Jean-Claude

PAC

PAC

SIMON Habens

Haiti

Haiti
Porto Rico

KIDZIMOU Ignace

PAC

PAC

Nome
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LOUKANGA Faustin

PAC

CKF

TOUABOY Henri

MADIELA Pierre

PAC

CKF

ESPINOZA Mariano Br

PAC
Paraguai

MEBE ZOA Grégoire Marie

PAC

PAC

W AT AE Michael

PNG

EAP
Austrália

MINTSA MBA Désiré
NDEPaul

PAC
PAC

Guiane
Admin. geral

BARBOSA Tiago A. Simões

Portugal

México

ACHINA Jonas

WAP

FANO

AGBO John Boniface

WAP

FANO
Malawi

PAC

NGOUEDI Christian

PAC

NGUEMA EDOU J.-C. Patrick

PAC

PAC

NANGNUOR F. Dometerio Br

WAP

WAP

TOUNOU Paul Ges

PAC

PAC

OHENE Ambrose

WAP

WAP

Tornou-se costume convidar os Superiores Maiores
recém
nomeados
a
encontrarem-se com o
Conselho Geral em Setembro " para melhor se
conhecerem ". É também
uma ocasião para os superiores discutirem os assuntos que lhe dizem respeito
e conhecerem os serviços
de generalato.

-'

REUNIÃO DOS SUPERIORES MAIORES

Este ano o encontro
E. para D.:: P. Chéry, C. McQuillan, W. Pierrot Rabe, Sup. Geral, G. Ezewudo, V. Stegman e E Shayo
decorreu de 15 a 21 de
Setembro; participaram no encontro seis superiores: 2
pela peregrinação/ visita a Subiaco e ao Tivoli. As manhãs
provinciais: os PP. Evaristo Shayo da EAP e Gabriel
de quinta, sexta e sábado serviram para informações sobre a
Ezewudo da Nigéria; 3 superiores de fundações : PP. Corajuda aos grupos internacionais, a formação, as finanças (o
nelius McQuillan de Porto Rico, Pierre Chéry do Haiti e
fundo especial do jubileu, a colecta de fundos, solidariedade
Wenceslas Pierrot Rabe da FOI; e um superior de grupo: o
e autonomia), estudos superiores, primeiras nomeações, as
P. Vincent Stegman da Etiópia.
regras de acolhimento dos estudantes do sul, história e
O programa foi o das reuniões precedentes. Os dois
primeiros dias foram dedicados a apresentação e discussão
dos relatórios de cada circunscrição. Informaram-se sobre a
qualidade e estilo de direcção e trocaram-se impressões
sobre o ministério de animação. O terceiro dia foi ocupado

Datas do Capítulo Geral
O prox1mo capítulo Geral da Congregação começará no
domingo 20 de Junho de 2004 e terminará sábado 17 de
Julho. O alojamento na Torre d 'Aguilha, Portugal, está
assegurado desde três dias antes do início do Capítulo até
dois dias depois da sua conclusão, para receber os que
vierem preparar o secretariado do capítulo, bem como para
aqueles que devem chegar antes da abertura por causa do
avião.

Decisões do Conselho Geral
O superior Geral, com o consentimento do seu Conselho,
•

nomeia o P. Raymond Gonnet como Superior do Grupo
da Argélia, por um mandato de três anos, com efeitos a
partir de 01 de Dezembro de 2002.

•

transfere o P. Peter Kilasara da Administração Geral
(Paróquia de Palmarola) para a Província da África do
Leste, a partir de 01 de Janeiro de 2003.

aniversários.

Os superiores tiveram também ocasião de visitar os diversos
serviços da administração geral e de se encontrar com os
seus responsáveis.
Corrigendum: "GUIA PARA OS CONFRADES EM
PRIMEIRA NOMEAÇÃO"

Pagina 9, p) deve-se ler: Durante os primeiros anos de
afectação, os confrades não deverão, normalmente, estar
comprometidos em actividades de formação espiritana das
circunscrições de acolhimento.

Nossos Defuntos
15 Outubro
16 Outubro
18 Outubro
26 Outubro
31 Outubro
01 Novembro
05 Novembro
05 Novembro
lONovembro
18 Novembro
22 Novembro
22 Novembro

P. Peter V. COMER ................... .Irlanda 69
P. Gerard SENNE ..................... Holanda 65
P. Richard KISSANE ................ .Irlanda 85
Ir. Luke McCAFFREY ............... Irlanda 83
P. Michael O'DONNELL ........... Irlanda 78
P. Michael V. MURPHY ............ Irlanda 72
P. Joseph JASPERS .................. Holanda 75
P. Edward CROWLEY ............. USA/W 80
P. HenryPLANINSEK ............. USA/W 78
P. Thomas MAKELA .................... PAC 35
Ir. Johannes van GURP ........... Holanda 86
Ir. Bernardus van MOORSEL .. Holanda 86
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