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

AUDIÊNCIA PAPAL
Audiência Papal no terceiro centenário da
fundação da Congregação, em 27 de Maio de 1703
O relato deste acontecimento memorável já foi dado em
duas edições de "Pequenas Notícias Espiritanas" (101 e
102) e no Website do Generalato (http://missioncssp.pcn net). Mas como ainda há um grande número de
confrades que não têm acesso a estas fontes, decidimos
publicar um curto relato neste número de "Notícias Espiritanas" porque é parte muito importante das nossas celebrações jubilares.

Em 26 de Maio deste ano, um dia antes do nosso 300
aniversário, sua Santidade Papa João Paulo II recebeu em
audiência todos os Espiritanos que vivem em Roma para
comemorar este grande acontecimento. Ao todo éramos 37:
27 do generalato, 5 confrades de passagem, 3 do Seminário
Francês e 2 da paróquia espiritana de Palmarola. Uma série
de guias conduziu-nos fazendo-nos subir magníficas escadarias, e caminhar através de corredores sumptuosos para
esperarmos nas salas de recepção ornadas de pinturas e
esculturas sem preço; os guardas suíços saudavam-nos em
cada salão; até que finalmente fomos introduzidos na sala de
audiências onde o Papa João Paulo II se encontrava já
sentado na sua cadeira. O contraste entre o esplendor do que
tínhamos visto até então e a simplicidade de comportamento
e maneiras simples do Papa impressionaram toda a gente.
Pierre Schouver apresentou-nos um por um e o Papa
saudou-nos individualmente.
O Superior Geral leu uma breve mensagem em francês em
nome de toda a Congregação; o Papa escutou-a atentamente.
Quando Pierre
mencionou a beatificação
do
nosso confrade
Tiago
Lavai,
João Paulo disse
(em francês) que
se
recordava
bem porque foi a
primeira beatificação que fez
depois de eleito
Papa.
Pierre
apresentou-lhe a
medalha
de
bronze do ano

espiritano
feita por Noel
O'Meara nos
USA. Como
era
quase
meio
dia,
levantamonos
para
recitar
o
Regina Coeli.
Os seus assisO nosso Superior Geral saúda o Papa
tentes insistiam para que
o Papa ficasse sentado, mas ele pôs-se de pé e assim ficou
até ao fim. Finalmente deu-nos a Bênção Apostólica não só
aos que tiveram a sorte de estar presentes, mas a pedido de
Pierre Schouver, a todos os Espiritanos do mundo, professos, associados assim como a todos os nossos colaboradores.
Como nos preparávamos para sair, fez-nos um sinal de
adeus e disse: "Muita coragem" a que Pierre respondeu:
"Igualmente para si!". Mas era claro para todos nós que
estivemos na presença de um homem de imensa coragem.

Mensagem do Papa João Paulo II a todos os Espiritanos
Ao Padre Pierre Schouver, cssp
Superior Geral da Congregação do Espírito Santo
l.
É com alegria que hoje o saúdo, caro Padre Superior
Geral, assim como aos membros do Conselho Geral da
Congregação do Espírito Santo fundada em 27 de Maio de
1703. Um aniversário é
sempre ocasião para dar
graças pelo caminho percorrido e pelos dons recebidos. Neste dia, a
Igreja, de bom grado se
une a vós agradecendo
ao Senhor o trabalho
realizado pela vossa
Congregação desde há
três séculos, particularmente na evangelização
da África, das Antilhas e
da América do Sul. Celebrar um aniversário, é
passar um cabo e andar
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em frente. Como o
disse a toda a Igreja
(cf. Novo Millenio
Ineunte,nº8), repitoo a cada um de vós:
"Duc in altum!",
"Fazei-vos
ao
largo!". Sede fiéis à
dupla herança dos
vossos fundadores: a
atenção aos pobres e
o
serviço
missionário, quer dizer
ao anúncio da Boa
Nova de Cristo a todos os homens. Estas duas orientações de
vida abrem-vos enormes perspectivas. Trata-se de encontrar
aqueles que o mundo tem dependentes ou lança na marginalidade, os pobres, que são a imensa maioria dos habitantes de
certos continentes mas que habitam também as nossas
sociedades mais desenvolvidas. Vós lhes testemunhareis
assim, a proximidade de Cristo e lhes fareis ouvir a alegria
do seu apelo.
2.
Sem vos deixardes paralisar pelas dificuldades, que
não faltaram nem faltarão no futuro, confiai-vos à liberdade
e à força do Espírito que acompanha a Igreja e a guia. É o
Espírito Santo que faz a Igreja como uma família: fazei-a
descobrir aos nossos contemporâneos através da vida comunitária e fraterna, sinal forte da vida evangélica, tomando a

peito a busca da unidade e permanecendo ligados à devoção
ao Espírito Santo, que sempre caracterizou a vossa família
religiosa!
3.
Vossos fundadores quiseram desde as origens
colocar-vos sob a protecção da Virgem Maria e do seu
Coração Imaculado. Confio-vos de novo à sua benevolente
protecção, a vós e a todos os membros da vossa Congregação dispersos no mundo inteiro para o serviço de Cristo e
da sua Igreja. Que a confiança da Virgem na Palavra de
Deus seja sempre uma luz para a vossa vida! De todo o
coração vos concedo a Bênção apostólica.
Vaticano, 26 de Maio de 2003
João Paulo li

Ajuda e coordenação dos espiritanos em contexto do Islão
A actualidade mundial não deixa de ilustrar a dificuldade do
encontro entre o mundo de tradição cristã e o mundo sob a
influência muçulmana : ao lado de realidades muito positivas,
este encontro é muitas vezes marcado pela incompreensão e
o conflito, indo por vezes até uma violência extrema, o que
representa um apelo para os partidários do diálogo, para os
obreiros da paz e da reconciliação. Ao lado de muita outra
gente, os espiritanos asseguram, também eles, diversos tipos
de presença no meio muçulmano. Vinte e dois destes
confrades, vindos de 17 países da África da Ásia e da
Europa, encontraram-se em Junho de 2002 junto de Banjul
na Gâmbia. Partilharam os seus compromissos e aprofundaram a sua visão sobre esta forma particular de missão. O
nº 143 das Informações Espiritanas (Setembro Outubro de
2002) publicou algumas das intervenções.
O grupo de Banjul propôs igualmente algumas iniciativas
concretas com vista a ajudar e a dinamizar este difícil campo
da missão espiritana, sugerindo que esta missão seja confiada a um confrade particular sob a responsabilidade do
Conselho Geral. O Conselho Geral apreciou estas propostas
judiciosas e acaba de nomear um confrade como
« coordenador para as relações com os muçulmanos »; tratase de René You que tem uma longa experiência neste género
de ministério na Argélia. A tarefa que lhe é confiada no
sentido das sugestões feitas em Banjul, está descrita nas
linhas que se seguem. Como este serviço apenas o ocupará a
tempo parcial, não terá necessidade de residir no Generalato;
assegurá-lo-á a partir do seu lugar habitual de trabalho,
utilizando ao máximo os meios de comunicação modernos.
2

No ano 2003-04 P. René You reside em França; sua direcção electrónica é: you_rene @yahoo.fr e se mudar informaremos.
AS TAREFAS DE COORDENAÇÃO

PARA AS RELAÇÕES COM OS MUÇULMANOS

A, Reflexão
O coordenador suscitará, facilitará e acompanhará as
reuniões de reflexão sobre o encontro e o diálogo islamocristão a nível das circunscrições, das regiões ou da
Congregação, em função dos meios financeiros
disponíveis; ele velará pela sua execução.
B. Formação
Colaborará com os responsáveis da formação espiritana,
ao nível da Congregação ou das circunscrições, para que
na formação inicial e permanente seja integrada a
preparação para o encontro e o diálogo islamo-cristão.
Terá o cuidado :
•

De desenvolver, nos lugares de formação, a iniciação ao
islamismo propriamente dito: história, teologia, direito,
moral, mística e estudo do árabe ...

•

De introduzir progressiva, mas sistematicamente o
questionamento « fé cristã - fé muçulmana » ao longo
do curso de formação nas matérias de ensino.
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•

De identificar os confrades já conhecedores do islão e
de suscitar uma utilização mais racional das suas competências: intervenções nas comunidades, circunscrições e sobretudo nos lugares de formação.

•

E sobretudo de recensear, nos países árabes, muçulmanos ou outros, os lugares de formação em árabe
ou em islamismo; informará disso os superiores das
circunscrições: condições de admissão, programas,
lugares e condições de alojamento, diplomas
preparados... tudo isso em vista de uma melhor
formação dos confrades destinados ao encontro ou
ao diálogo islamo-cristão ou diante da especialização
no conhecimento do Islão.

Na medida do possível o coordenador procurará
guardar um contacto pessoal continuado, concretamente
graças ao correio electrónico, com os confrades já
comprometidos no encontro islamo-cristão, para lhes
oferecer encorajamento e ajuda e acolher da parte deles
eventuais propostas para melhorar o seu serviço.
C. Outras Tarefas
Fora destas tarefas principais, e em função do tempo
disponível, o coordenador poderia:
Fazer um inquérito sobre o estado actual das relações
entre os espiritanos e o mundo muçulmano;
Participar ou fazer participar outros confrades em
reuniões ou colóquios organizados por não espiritanos
e informar a congregação;
Favorecer a circulação, pela internet ou por revistas, de
informações sobre actividades de encontros e de diálogo
islamo-cristão no seio da congregação;

Fazer .conhecer na congregação as publicações
(sobrettdo de livros e revistas) que dizem respeito ao
Islão o~{lo encontro islamo-cristão;
Com os responsáveis da formação e os confrades em
situação de diálogo nos países de maioria muçulmana,
promover uma reflexão sobre os critérios de discernimento no que respeita aos espiritanos sondados ou
voluntários para viver em ambientes, sociedades ou
países de maioria muçulmana: solidez psíquica e afectiva, formação profissional, estágio preliminar,
preparação imediata para a inserção, vida espiritual e
comunitária ...

D. Aspectos materiais e financeiros
•

O coordenador utilizará ao máximo os meios de
comunicação à sua disposição para evitar viagens
custosas: correio electrónico, Internet, boletins de
informação da Congregação...

•

Para o financiamento do seu serviço, procurará
possíveis ajudas fora da congregação; contactará
organismos que se interessam por este tipo de
missão. Se necessário, o Conselho Geral dará o
complemento para satisfazer os gastos.

E. Relações com a Administração Geral
•

O coordenador dará contas regularmente do seu
trabalho ao Conselho Geral.

•

Colaborará estreitamente com os outros serviços da
Administração Geral, nomeadamente com os da
comunicação e da formação espiritana.

ENCONTRO DOS SUPERIORES MAIORES
Doze Superiores Maiores de 6 grupos internacionais /IG), 3
Distritos (D), 2 Provinciais (P) e !Fundação (F) reuniram-se
no Generalato em Roma de 14-20 de Setembro para melhor
conhecimento uns dos outros e da equipe do Generalato.

visitar os diferentes departamentos da Administração Geral.
No dia de passeio, os superiores e a comunidade do Generalato puderam reviver o espírito de unidade e de paz de
Francisco de Assis visitando o vale de Rieti.

Foram eles Padres: Albino Vítor Martins
de OLIVEIRA, (Paraguai I.G.); Andrzej
OWCA, (Croácia I.G.); Charles
AUBRÉE, (Martinica D); Gaspar
MUSHI, (Zâmbia I.G.); Herbert
CHARLES, (Trindade P); John
KINGSTON, (Moçambique I.G.); Lambert NDJANA, (P. da África Central);
Loughlin FLANAGHAN, (Malawi I.G.);
Peter ADU, (Gâmbia D); Serge BALLANGER, (FANO F); Raymond
GONNET, (Argélia I.G.) e Raymond
ZIMMERMANN (Maurícia D).
Cada Superior fez a apresentação da sua
circunscrição e ouviu o ponto de vista do
Conselho Geral. Tiveram igualmente discussões com o Conselho Geral sobre preocupações e problemas particulares. Os
Superiores tiveram a possibilidade de

Da esq. para adir: V. de Oliveira, L Flanaghan, R. Zimmernann,
J. Kingston, P. Adu, H. Charles, G. Mushi, A. Owca,
S. Ballanger, L. Ndjana, C. Aubrée e R. Gonnet
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N OTÍCIAS DIVERSAS

Decisões do Conselho Geral

O Superior Geral, com o consentimento do seu Conselho
•

nomeia o P. Gaspar MUSHI como Superior do Grupo
Internacional da Zâmbia, para um mandato de três anos,
a partir de 24 Junho 2003.

•

confirma a eleição do P. Gabriel MYOTTE-DUQUET
como Superior da Província de França para um mandato
de três anos, a partir de 13 de Julho de 2003.

•

confirma a eleição do P. Etienne LEFEVRE como
Primeiro Vigário Provincial e do P. Gilles PAGES como
Segundo Vigário Provincial da Província de França para
um mandato de três anos, a partir de 13 de Julho de 2003.

•

confirma a eleição do P. José Manuel Matias
SABENÇA como Superior da Província de Portugal,
para um mandato de três anos, a partir de 18 Julho de 2003.

•

confirma a eleição do P. Teodoro Mendes TA VARES
como Superior do Distrito da Amazónia, para um
mandato de três anos, a partir de 24 de Julho de 2003.

•

confirma a eleição do P. Remi PEETERS como Superior da Província da Bélgica para um segundo mandato
de três anos, a partir de 01 Agosto de 2003.

•

transfere o P. Gaudence MUSHI, da Província da África
do Leste, do Distrito do Quénia para a Administração
Geral para os Serviços de Informação, a partir de O1 de
Agosto de 2003.

•

confirma a eleição do P. James McCLOSKEY como
Superior da Província de U.S.A./Este para um mandato
de três anos, a partir de 19 de Agosto 2003.

•

confirma a eleição do P. Wenceslas Pierrot RABE como
Superior da Fundação do Oceano Índico, para um
mandato de três anos, a partir de 27 de Agosto de 2003.

•

nomeia o P. John KILCRANN como Coordenador para
Justiça e Paz por um segundo mandato de três anos, a
partir de 01 de Setembro de 2003.

•

confirma a eleição do P. Patrick PALMER como Superior da Província da Irlanda para um segundo mandato
de três anos, a partir de 01 de Setembro de 2003.

•

confirma a eleição do P. John MCFADDEN como
Superior da Província da Inglaterra para um segundo
mandato de três anos, a partir de 01 de Setembro de 2003.

•

prolonga por um ano o mandato do P. Philippe ENGEL,
da Província de França como ecónomo da Comunidade
de Generalato, a partir de 15 de Setembro de 2003.

•

prolonga por seis meses o mandato do P. Jean-Yves URFIE,
da Província de França, ao Serviço das Informações da Casa
Generalícia, a partir de 25 de Setembro de 2003.

•

nomeia o P. Edward O'FARRELL como Secretário da
Formação e Educação por um segundo mandato de três
anos, a partir de um de Outubro de 2003.

•

confirma a eleição do P. Peter MARZINKOWSKI
como Superior da Província da Alemanha, para um segundo
mandato de três anos, a partir de 01 de Outubro de 2003.

•

prolonga por um ano o mandato do P. Edward OKORIE
como Superior como Superior do Distrito da Guiana, a
partir de O1 de Outubro de 2003.

O Superior Geral, nomeia o P. René YOU da Província de
França como coordenador para as relações com os Muçulmanos, para um mandato de três anos, a partir de 01 de
Outubro de 2003.

Serviços do Generalato
O P. James Uzoma Ibeh substituiu o P. Cyril Anene como
assistente do Ecónomo Geral. Nascido em Port-Harcourt
(Nigéria) em 1966, James foi ordenado Sacerdote em 1996.
Foi ecónomo do Escolasticado
Espiritano de filosofia em Isienu
desde 1996 até ao ano 2000;
depois ecónomo da região de
Onitsha, da Província da
Nigéria, até à sua nomeação para
o generalato em 01 de Setembro
de 2003 como assistente do
Ecónomo Geral. A comunidade
está muito reconhecida ao P.
Cyril Anene pelo serviço devotado e generoso e deseja-lhe
as maiores felicidades para o seu
futuro apostolado. James lbeh será o terceiro membro da
Província da Nigéria a desempenhar esta importante função.

Nossos defuntos
15 Maio
15 Maio
24Maio
27 Maio
01 Junho
01 Junho
14 Junho
15 Junho
20 Junho
21 Junho
22Junho
06 Julho
08 Julho
09 Julho
19 Julho
29 Julho
06 Agosto
06 Agosto
18 Agosto
21 Agosto
21 Agosto
29 Agosto
31 Agosto
02 Setembro
06 Setembro
24 Setembro
25 Setembro

P. Bernard A. FLYNN ... ............ .Irlanda 73
P. Jean KERLOC'H .. ................... França 83
P. Alfred ZIPPERT ..................... França 77
Scol. Samuel SOUARE ................. . PAC 33
Ir. Plechelmus RIETMOLE ...... Holanda 72
P. Mattheus van KOOLWIJK .. Holanda 93
P. Matthias MOORE .................. .lrlanda 77
Ir. Wilfred AGANGY A ................ WAP 38
P. René COURTE ... .................... França 88
P. Raymond NICOUD ................ França 89
P. Johannes JANSSEN .............. Holanda 78
P. Jules DARMONT ........... ....... Bélgica 76
P. Victor THIEL ......................... França 90
Ir. Remaclus WOUTERS .......... Holanda 91
P. Antero Alves dos REIS .........Portugal 77
Ir. Joseph MEYER ..... .. ............... França 79
P. Jean MORIZUR ..................... . França 83
P. Roland BARQ ......................... França 80
P. Albert KANNENGIESER ...... França 71
P. Gabriel FOURNIER ................. Suíça 65
P. P. David MARSHALL ........... . US/E 83
P. John MUKA .......................... ... US/E 90
Ir. Yves HOURMANT ................ França 89
Ir. Constantin LETERTRE .......... França 87
Ir. Simon CORNETH ................ Holanda 80
P. Stephen MAHER .... ................ Irlanda 67
P. Antoine RITTER .................... França 65
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