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Irmã Paul Girolet

a "casa mãe" das
espiritarias

seu percurso histórico e
geográfico
Irmã Paul Girolet(l)

Introdução
Evocar a itinerâneia da casa

mãe de uma congregação

um íiK
antes de mais nada, m
que se dissipe
.
^
"A casa mae de
que o termo seja precisado. A casa mãe de uma iwio
r^«*o
uma v^ori^rC'*
Congregação é o seu lugar de nascimento, o das suas raízes. a a ção é o seu
Depois, tornando-se a residência do conselho geral da congre- ugar j e nasc i.
exige,
t>

religiosa,
b

,

»

»

equívoco

e

i

gação

aí se

forma-se

em

instalam os serviços administrativos; ela trans- mento, o das
casa generalícia A medida que o instituto se de- suas raízes."

senvolve e que os acontecimentos se sucedem, ela vê-se na

necessidade de se deslocar. Deixa assim de ser a casa das
gens

mas continua

com

as

a chamar-se a casa

mãe.

Que

é

que

se

ori-

deu

Irmãs Missionárias do Espírito Santo, ditas espiritanas?

O berço da Congregação é a Lorena. Em 1921, uma
modesta casa de Farschwiller acolhe as pioneiras: Eugenia
Caps(2) a fundadora e as suas companheiras. Em 1922, sempre na Lorena, adquiriu-se uma propriedade mais vasta em
Jouy-aux-Arches, No ano seguinte, o noviciado foi transferido
para o Oise, em Béthis-Saint Pierre. Estas três casas acolheram
2

Chegada aos Camarões em 1946, a Irmã Paul

Girolet aí foi superiora da Congre-

gação das llrmãs Filhas de Maria (Yaoundé) de 1955 a 1962.
três

em

anos

foi

França, foi assistente geral da sua congregação. Depois de

Camarões, reside
2

Em

superiora principal das Espiritamas nos Camarões.

em França

seguida durante

De 1965

uma nova

a 1971,

estada nos

desde 1978

Euggénie Caps (1892-1931) nascida

em

Loudrefing
missão

espiritaria,

Ano

5 (2006) n.° 9, 117-132

a "casa mãe" das espiritanas seu percurso

histórico e geográfico

dezenas de jovens para o tempo da formação. Primeiras desinstalações impostas pelo crescimento rápido dos efectivos e ao

mesmo tempo

iniciação na disponibilidade que a vida mis-

sionária exigia.

"Em

Em

1927, depois

da eleição da superiora geral e do

da eleição da superiora

1927, depois

uma

conselho, tornou-se necessária

do seu

geral e

casa generalícia. Quatro

residências albergarão sucessivamente as responsáveis da con-

seu conselho,

gregação e os serviços indispensáveis ao seu funcionamento.
tornou- se
necessária

uma

casa generalícia."

Quais foram a circunstâncias que motivaram estas mudanças? Qual a história de cada uma delas? Quais os acontecimentos que marcaram estas diferentes etapas? È o que va-

mos procurar

explicar neste artigo.

Rigorosamente falando
casa mãe.

casa

No

entanto tradicionalmente

onde residem

piritanas aí se

"Toda a casa mãe
é antes de

nada

um

e sobretudo

lugar afectivo.

sua mãe: é

aí

nome de

um

mãe
mãe é

es-

sua casa. E a grande comunidade
e

por

isso se jus-

casa

antes de mais nada e sobretudo

lugar afectivo. Ama-se sempre a sua mãe: é aí que todos

os filhos

têm

as suas raízes"(3)

3

a

que

todos os filhos

o

em

ao serviço da missão: todas as

,

o coração da Congregação,

"Toda a casa

mais

Ama- se sempre

têm

tifica

sentem

ser

este

só

Irmãs do Conselho Geral Lugar de acol-

as

himento, de refontalização,

que pretende

têm uma
nome é dado à

as espiritanas

Rua Lhomond
quena Casa Mãe"

,

27 e 29

,

Paris V.e (1924-1940): a "pe-

as suas

raízes"

"De aparência humilde, pobre, honrada,

com

paredes

cinzentas, as janelas desaparelhadas vindas de antigas de-

molições
se

e ajustadas as

aberturas desprovidas de simetria,

apresentava ,no n° 29 da Rua

tal

Lhomond, o pequeno móvel

correntemente chamado Casa Mãe das Irmãs Missionárias do
Espírito Santo (4) 4

"Imóvel de 1740 mais ou menos(...)Este imóvel
parte da
fort

tual

Comunidade de Santa Ana,

desde que ela

versos ocupantes
!

4

se

situada na rua Tourne-

desenvolveu até

Rua Lhomond) em 1765
após a

fazia

à

rua dés Postes

(ac-

conheceu disupressão da Comunidade de Santa
)...)

Este imóvel

Jean Godard Editorial" Pentecôte sur
Soeur Marie

le monde, mars.avril
1988p.3
Bulletin bimestriel
Ylers. " Notre veille maison". Pentcôte

Soeurs du Saint Esprit, n- 4 juillet.aoôut 1937 p.8
missão espiritarm

,

dês

Irmã Paul Girolet

Ana. pela Revolução, até que

das
(,,,).

em

1814 se tornou propriedade

Comunidade das Beneditinas do Santíssimo sacramento
Nele esteve como locatária, de 1954 a 1906 a Congregação

das Irmãs da Imaculada Conceição de Castres

pava além do n° 27 o n.° 29 vizinho

e

de

(...)

um

,

ela ocu-

jardim mais

extenso que o actual. Julienne Drouet, a futura amiga de Vítor

em

Hugo

foi ai

1907

pensionista. Esta

uma

por

Lhomond, depois

comunidade

instituição

desaparecida(5)

particular,

foi

substituída

a

Instituição

3

Desde 1924, quando a congregação das Espiritanas,
fundada em 1921, não tinha ainda superiora geral nem irmãs

Monsenhor Le Roy(6) h instalava uma procuradoria
para as Irmãs no n° 27 da rua Lhomond, num apartamento
alugado às Beneditinas do Santíssimo Sacramento(7)
professas,

As Irmãs Michael Dufay, Jeanne d 'Are Lesur e Marthe
Réaux, ainda noviças, ocupam-no. Foi ai que teve lugar o
primeiro capítulo geral do jovem instituto, a 27 de Julho de
Michael (8) vê-se com a responsabiliadde da
1927. A irmã
congregação que contava já 65 professas e 53 noviças. Nos
anos seguinte a demasiado modesta procuradoria, agora casa
mãe, foi transferida para o n° 29 da mesma rua, o velho hotel Louis XIV com "as aberturas desprovidas de simetria"
A congregação das espiritanass vive então o tempo
maravilhoso dos começos sob a batuta da Irmã Michael de
quem Mons. Le Roy dizia ter encontrado nela "uma pessoa
notável... toda indicada para tomar em mãos o cargo". Tudo estava por organizar. De diversas regiões da França as candidata
afluem e as missões multiplicam-se. Em 1927 Madagáscar
pede auxílio; em 1929 as espiritanas chegam a Oubangui.
Chari. Em 1931, abrem uma comunidade no Gabão. Nos Camarões e nas Antilhas, onde elas estão presentes desde 1924,
aparecem novos campos de apostolado...
A casa mãe é muito frequentada, não só pelas irmãs
de passagem como pelas numerosas relações da Madre
7

3

Jacques

HILARET

Minuit 2e. Ed.
6

,

Diccionnaire historique

1963, tome

II

p.

des rues de Paris

.

Paris

Editions

42-43

Mons. Le Roy (1854-1938) nascido em Sant Senier de Beuvron ( Mancha) su1926, jogou um pael determinante na fun( de 1896 a

perior geral dos espiritanos

dação das Irmãs Missionárias do Espírito Santo
7

Irmã Michael Dufay (1883-1964) nascida em Rouen, superiora
1945

geral

de 1927 a

missão espiritaria

a "casa mãe" das

espiritarias

Michael. Entre

elas.

seu percurso histórico e geográfico

M.eel Joséphine Ocicka, filha de

um

conde polaco refugiado na França; obrigações a retêm ela que
Dos seus contactos

gostaria de ter partido para as missões.

com

a superiora geral

nasceu o projecto de

uma

associação

que sem ser religiosas, se tornaram cooperadoras
das espiritanas. As Oblatas do Espírito Santo foram efectivamente criadas em 1931. Mas desde 1939, Joséphine, gravemente doente, pronuncia por antecipação a sua consagração
de oblata: morreu qautro dias depois, a 23 de Janeiro.
Desde 1925, bastante regularmente, uma carta da superiora Geral "Entre Nós" dá notícias às Irmãs, orientações espirituais e apostólicas, responde ás suas perguntas. ..mas as
de

leigas,

famílias, por sua vez, insistem para beneficiar

também de um

acompanhar as Irmãs nas suas diversas actividades. Foi assim que em Janeiro
de 1932, aparecerá "Pentecôte". A Madre Micjael anuncia -o ás
boletim; este será trimestral afim de poder

Irmãs,

precisando: "E sobretudo pata vós, queridas mis-

que compete documentar vossos artigos ilustrados"
A superiora geral não conhecia a Africa e as Irmãs insitem para que ela as visite no terreno. Escrevem-lhe: "Quando
é que nos vem visitar?". Nessa altura uma tal viagem não era
de pouca importância e eram precisos fundos para a financiar.
sionárias,

Felizmente,

como

Madre Michael

noutras circunstâncias, a personalidades da

de contacto, permitiramE obtém do Ministério das
Colónias
gratuita: Paris.. Madagáscar OubanguiLoango- Camarões. Foi um acontecimento este périplo de 31
368 Kms de 12 de Novembro de 1937 a 13 de Abril de 1938!
O seu eco chegou à América! Imaginai só: uma religiosa de
53 anos que ia fazer de avião um tal circuito! Tudo se passou
bem e a religiosa chegou ainda a tempo de rever Mons. Le Roy,
que faleceu a 21 de Abril.
Outro acontecimento retumbante, ao nível da casa
mãe foi este: a 13 de Dezembro de 1938, a Irmã Gilbert de
Colonjon, em hábito religioso, defendeu a tese de doutoramento de medicina na Faculdade de Paris. Esta tese teve como
e as suas facilidades,

bom termo
uma viagem

lhe levar a

tal projecto.

tema: "A luta contra a lepra. Esforço das Missões Católicas nas
colónias francesas". Numerosas chamadas de telefone dos
nalistas e a 15, a

Irmã Gilbert falou na Rádio-Luxembourg "da

utilização apostólica dos estudos de
missão espiritaria

jor-

medicina

e

do

Instituto

Irma Paul Girolet

das Imãs Missionárias do Espírito Santo

em

geral" (8)

8

Um

segundo capítulo de eleições tinha reconduzido a
Madre Michael nas suas funções a 28 de Julho de 1933, um
terceiro lhe confiará de novo os destinos do instituto, a 31 de
Julho de 1939. Mas o horizonte internacional ensombrou-se
perigosamente e a 3 de Setembro rebentou a guerra. Precipitam-se as partidas em missão: Camarões, Madagáscar, Martinica. Em Paris é o regime de alertas nocturnos e as restrições alimentares não tardaram Mas o grande drama foi a
morte ads Irmãs Rémy Gissler(9) Q e Joaquim Lejeune (IO)
cujo barco Le Brazza foi atingido a 28 de Maio de 1940, ao
largo das costas de Espanha, quando elas iam tomar o seu
posto na Africa.
Em Junho de 1940, começou para a casa mãe o êxodo
das irmãs. Três delas não tendo tomado o comboio a tempo,
10

a pé; à comunidade de Saint(Mayenne) arrastando as suas pequenas viaturas... Regressaram a 8 de Julho à capital, As partidas para a
missões ficaram suspensas e por isso mesmo criou-se um
problema de alojamento na rua Lhomnd. Procura-se uma

levaram quinze dias para chegar
Pierre-le-Cour

em

Setembro uma ocasião inesperada se apresenta. Lê-se no diário da comunidade:
"Visita da Madre Michael a Me Griss, que nos deixa gratuitamente a alegria de um belo imóvel que podia convir para
a nossa Casa Mãe é na rua Regard no 6 o departamento".
As coisas não atrasam. A 2 e 3 de Outubro de 1940
pode ler-se:
Mudança e instalação na nossa sumptuosa habitação
a 4 por Mons. Le Hunsec(ll) Superior Geral dos Espiritanos
solução para o caso até que

11

Irmã Gilbewrt de Colonjon, nas cida em Marselha a 13 de Junho de 1910.
não partiu para as missões. Optou então
pela vida contemplativa e entrou nas Religiosas Dominicanas do mosteiro da Clarté.
Notre Dame em Taulignan no Drône. Aí morreu a 23 de Novembro de 1974
9
Irmã Rémy Gisler (1904-1940) nascida em Sangrist, Bas- Rhin
Irmã Joaquim Kejeune (1914-1940) nascida em Concelles.le.Comte, Pás de
Provada por graves problemas de saúde

,

Calais
1

Mons. Le Hunsec

(1878-1954)

perior Geral dos Espiritanos de

nascido

em Lanveur

,

diocese de Vannes, Su-

1926 a 1950
missão espiritaria

a "casa mãe" das espiritanas seu percurso

du

Rua

histórico e geográfico

Regard, 7 Paris- Vl.e (1940-1947)

O Hotel de Beaume, liabitação sumptuosa "das Espiritanas
Vindos de Espanha para

em

Paris

1610, os Padres

Carmelitas possuíam nas vésperas da Revolução de 1789,

um

prédio importante no coração da capital. Graças nomeada-

mente ao

fabrico da famosa "água de melissa dos Carmelitas"
adquiriram vários terrenos nos quais construíram, na rua Re-

gard (12) 12 entre 1719 e 1721, três hotéis particulares (13) 13

Maio de

o hotel que tinha o número

1721,

Beaume cujo nome

Viscondessa de

Em

alugado pela

ficou ligado à casa (14) 14

sucederam de 1746 até à Revolução. O
o príncipe de Robecq, deputado da nobreza, que
numerosos embelezamentos. Emigrou em 1790.

Ilustres

personagens

último

foi

fez realizar

foi

7

em

Posto

passou para

se

adjudicação

mãos de

as

em

o hotel de Beaume

1791,

vários proprietários incapazes de se

da sua dívida. Em 1802 era revendido a Jean Baptiste
Cardon, professor de música, que faleceu em Saint Pietsbourg
no ano seguinte. Depois de uma guerra de herdeiros que
durou doze anos, um juiz autorizou finalmente a sua viúva
libertar

a adquirir o hotel

hotel

em

Foi

em

de

Beaume,

1815.

1824 que
o

um

nobre locatário se instalou no
visconde Farnçois-René de Cha-

teuabriand. Ele acabava de entrar

num

período

de desgraça

e em Julho, a sua esposa ulcerada e doente
Neuchâtel na Suissa. O visconde encarregou o seu antigo

se-

um

no

partiu para

cretário de lhe encontrar

apartamento,

quarteirão de Vaugirad. Este indicou-lhe

se possível

uma

confortável

habitação no primeiro andar de hotel particular, no n° 7 da
rua

du

Regard. Chateuabriand

foi

sobretudo pelo jardim adornado

ver o lugar: ficou seduzido,

com uma

fonte e partiu para

Neuichatel nos primeiros dias de Outubro (15) 15
No princípio de Novembro, o visconde e a sua mulher
12

Em

nome

1659

,

era ainda a rua dos Carmelitas Descalços

de Regard

devido a

aqueduto de Accueil

Só

estes

em 1907

um

olho

e destinado

se fizeram

Marie Farnçoise

com

Só em 1667

ela

tomou o

à vigilância das águas

Sei

que têm os números

.

aberto o no ângulo da rua de Vaugirand, no

escaparam à vaga he das demolissões que

para abrir o houlevard Raspail, sacrificando o n-ç 3
de Croissy

,

de Cobert,

Beuame

mãe do

minsitro de Luis XIV, tina-se

marquês de Bouzols, lugar teneente do rei.
15
2Eu ia procurar M-e de Chateuhriand a Neuchâtel e viemos para Paris na rua
du Regard " ( Mémoires d 'Outre Tpmhe 1,3. Livre VI, chap. V pg. 263
casado

missão espiritaria

o visconde de

,

Irmã Paul Gírolet

vieram portanto para a rua do Regard. Foi no salão deste
apartamento que foram provavelmente elaboradas, durante o
Inverno de 1825-1826, as "Mémoires d'Outre Tombe". Em
1826, Chateaubriand instalou-se num pavilhão que tinha
comprado na rua de Enfer.
O hotel de Beaume foi posto à venda em 1830. O comprador foi Claude Victor Perrin, duque de Bellune, mais conhecido por Marechal Victor. Em 1852, o hotel tornou-se propriedade do marquês de Hautefeuille, depois de várias
famílias que se sucederam. Em 1879, prevê-se a abertura de
uma avenida - que virá a ser o actual boulevard Raspail e os trabalhos são levados a cabo em 1906 e 1907, amputando
o hotel do seu jardim. A 8 de Setembro de 1917, Alexandre
Gross comprou o hotel de Beaume. Foi ele que tinha fundado
em 1898, com Luís Loucheur, futuro minsitro, a empresa
Giros et Loucheur que em 1908 se tornou a Sociedade Geral
de Empresas(16) lh
Como é que as espiritanas vão instalar.se neste ambiente principesco, nestes muros carregados de história? Elas
conservaram toda a sua simplicidade, pois os seus olhos continuam fixos na Africa que as espera. A casa foi benzida a 4
de Outubro sob os auspícios do pobrezinho de Assis, cuja
festa se celebrava nesse dia. Não deixou dê ser um símbolo.
A secretária geral do diário da comunidade escreveu naquele

«A

A

j~

r>

•

Providencia

cor respondeu

"Na nossa habitação sumptuosa procuramos imitar de- j e uma
sprendimento do amante da Dama Pobreza"?
maneira

dia:

Pelo boletim de 23 de

Novembro,

a

Madre Michael

ines-

in- perada às nos-

sas orações.
formou a congregação da mudança da Casa:
"O grande acontecimento familiar deste último Uma senhora
trimestre de 1940 foi a transferência õo 29 da rua Lhomond teve a g fan de
para o 7 da rua du Regrd, no 8 o departamento, precisamente candade de P ôr
em frente do Seminário de S.Sulpício. A exiguidade e a ve- a nossa ls
tustidade da querida pequenina casa 8 da rua Lhomend
'

,

,

.

,

hotel particular
^
i~
obrigou-nos
a procurar um imóvel mais espaçoso. A rroviden°
um d° s mals
cia correspondeu de uma maneira inesperada às nossas
p
1

.

A

,

.

.

,

orações.

Uma

,

v

v

senhora teve a grande caridade de pôr à nossa
(um dos mais belos de Paris)

.

i

.

v

e ja

disposição o seu hotel particular

habitava a

que

habita desde a

ela habitava a habita

desde a morte do seu marido"

morte do seu
Precisões históricas tiradas do trabalho de Joseph huois

Crousy,

l

'Hotel de JSeaume,

Deuz demeures

Charvet

L 'Histoire

de

.

_,

„

historiques

missão espiritaria

a "casa mãe" das

Uma
em
uma

espiritarias seu percurso histórico e geográfic

com

"grande caridade que,

mas que

que não

certeza e

se

vantagem de salvar o imóvel
armada da ocupação...
Organiza-se a vida. ..Em Fevereiro de 1941, a comunidade da Casa Mãe ficou profundamente chocada com a
põe

causa,

de

provável requisição pela

em

prisão,
e

uma

Draveil, de três noviças estrangeiras,

duas inglesas

canadiana, que pertenciam às Nações Aliadas. Levadas

campo de detenção de Besançon, reservado

para o
giosas,

teve a

foram

bem

às reli-

tratadas e a partir de 11 de Junho, a Irmã

Denis Houde, a canadiana, beneficiaria de

uma

libertação; as

outras duas irmãs tiveram que esperar mais tempo. -Em

uma

bem

mais grave chegou ao conselho
geral: a morte de três espiritanas, a 7 e 8 de Junho, em
Mayumba, no Gabão. Uma morte que guarda o seu quê de
mistério, apesar da versão oficial ser a de febre amarela
Mas há também felizes realizações. A fundação da
"Obra dos Coloniais", por exemplo. Uma vez que a Africa

Agosto,

para
ais"

notícia

Irmãs visitam os "soldados coloni-

já era inacessível, as

no Vai de Grace

confortam

e

no

e catequizam.

hospital de Villemain. Elas os

As família das Antilhas são também

objecto da solicitude das espiritanas. Primeiro esboço de

obra que o bispo de Paris reconhecerá

em

uma

A

uma

1943 e que cedo

mãe

reunirá para a missa dominical, na capela da casa

de

re-

perto

centena de pessoas.

Madre Michael não

vezes perturbado por alertas

quentes, ela desdobra-se
para Portugal para

uma escola de
em zona livre

aí

um

sono muitas
nocturnos, cada vez mais fre-

pára.

numa

implantar

Apesar de

incansável actividade: viaja
a

congregação, abertura de

enfermeiras coloniais

em

Marselha

para ter a possibilidade de lançar

sagem pela rádio

às

comunidades da Africa

,

passagem

uma men-

Equatorial, An-

tilhas e Madagáscar.

Em

bombardeamentos na região
mas o desembarque a 6 de Junho na Normandia faz renascer a esperança
de uma próxima libertação. Essa libertação chegou, efectivamente! As locatárias da rua du Regard estão na primeira fi1944, os alertas e os

parisiense e

las

mesmo em

Paris,

intensificam-se

para a viver, hora a hora. Mais de sessenta anos depois,,

relemos o diária da comunidade
"14 de Agosto. Estamos
missão espiritaria

com

num

o

mesmo

constante

interesse

alerta.

Toda

a

Irmã Paul Girólet

gente, de olhar

no

contempla ao aviões sulcando o céu

céu,

(dos aliados).
15 de Agosto. Para o primeiro aniversário

da fundação

da Obra dos Coloniais, missa ao ar livre no nosso pátio:
Cinco a seis mil pessoas assistiram a ela. Por suas vez a sirene
tocou e os relâmpagos da D. CA. caiem. Nenhum acidente a
deplorar.
17

O

de Agosto.

pois todos os

abastecimento

é

cada vez mais

difícil,

comboios estão parados, não há mais nada para

pôr na marmita. Os rostos estão calmos e sorridentes apesar

de tudo. Sente-se que algo de grande está para acontecer.
19
à

de Agosto. Só

outra de

ouvem detonações de uma ponta

se

Paris.

Vemos blocomo o boule-

24 de Agosto. Levantam-se as barricadas.

quear

rua

a

du Regard do lado de

em

S. Plácido,

não saímos de casa.
24 de Agosto. Um barulho ensurdecedor: são os tanques que descem. Chegados pela porta de Orleães, as tropas
do general Leclerc estão já em todo o Paris para expulsar os
ocupantes. Os blindados desfilam. Tanques param junto da
nossa casa. A Irmã Emiliana (Memère Emilienne) é imediatamente assinalada por um oficial da Marinha:
A Irmã dá licença? "E abraça-a! Em todas as ruas a
batalha faz ainda barulho e a Madre Michaeal é obrigada a

vard de Raspail

vários sítios;

-

,

fazendo sinais desesperados, para nos fazer entrar:

insistir,

Venham

depressa!"

26 de Agosto.

O

De Gaule, acompanhado do

general

Dame para uma acção de graças somultidão com algumas espiritanas acorre e aclamaMal chegados à nave central um tiro rebenta, o general não

general Leclerc vai a Notre
lene.
os.

é

A

-

atingido e refugia-se

no

coro.

A

dominicano dá uma absolvição
se ter

fuzilada continua,

geral.

A

um

padre

assistência, depois

de

refugiado nos cadeirais, vai para trás dos pilares e para

as capelas laterais,

depois

apenas muito poucos

feridos.

baixo de metralhadoras.

voltam

e

o Grand

vai-se

bombardeiam

A

O

dispersando lentamente

Há

regresso das Irmãs dá-se de-

noite é agitada: aviões inimigos

diferentes pontos da capital, inclusive

Palais.
seis dias, o canhão far-se-á ouvir ainda muito perto!
calma regressou pouco a pouco. Ouve-se de novo o

Durante

A

missão espiritaria

a "casa mãe" das

seu percurso histórico e geográfico

espiritarias

do comboio...O mercado do boulevard Raspail é reaberto, o barulho da refrega não se ouve mais... Nas missões,
as Irmãs não podem mais. Algumas passaram 14, 15 e mesmo
16 anos sem vir à França. A Madre Michael multiplica as iniciativas no Ministério das Colónias que aceita assegurar lugares no primeiro barco de partida para a Africa. Uma parsilvar

onze espiritanas
Dezembro de 1944.
8 de Maio de 1945.
de

tida

inimigas, as sirenes

efectivamente

teve

em

rendição de todas as forças

è a

anunciam

lugar

a paz!

E o conselho começa

a

preparar o capítulo geral que teve lugar a 5 de Novembro. De18 anos de superiorato, a

pois de

cargo à Irmã Jpseph Bieth (17)

17
,

Madre Michael passou o

antiga superiora principal

dos Camarões.

1946

é

um

ano de

bem

partidas continuas...
tel

de Beaume não

mos

uma

adaptado

sentir-nos à vontade,

Novembro de

27 de
"Eis agora

é

Madre Hosfa

uma

intensa actividade: regressos e

depressa se dá conta que o belo hoás nossas necessidades.

1947,

Quere-

casa mais funcional.

A

no Boletim da Congregação,

a

numa numa

escreveu:

uma boa notícia: temos uma Casa Mãe deBoulogne
-sur-Seine, 16 rua de Billancourt, muito
°
temos uma""r*
Casa
P erto da porta de Auxteuil. Era um modesto pensionato, que
Mãe definitiva
at ^ ao ^ m deste an o escolar acolhia cerca de 200 alunos, dos
em Boulogne
"Eis

boa

notícia:

finitiva

agora

em

uma

centena de internos.

A

disposição dos espaços

-sur-Seine, 16

quais

ma

permitirá à medida das nossas possibilidades, de se adaptar

de Billan-

court,

muito

feliz

às nossas necessidades".

perto da porta

deAuxteuil."

Rua

de Billancourt, 16 Boulogne-sur-Seine
caminho de uma nova etapa
,

(1948-1993),

"Bolonha, velho Auteil: até ao século XIV

"Menus-les. Saints. Cloud",

isto é as

dizia-se: os

"Casotas perto de Saint

Cloud. Nesse tempo os parisienses gostavam de fazer
grinação de Boulogne-sur— Mer afim de

aí

época
"

se

chamava:

uma

missão espiritaria

1945 a 1955

e

louvável cos-

de França, inaugura o que na

peregrinação abreviada. Fez construir,

Madre Joseph Bieth (1898-1972)

riora Geral de

rei

a pere-

venerar a Virgem

Miraculosa. Para lhes facilitar este piedoso

tume, Philipe-le-Long, então

A

,

nascida

em Brumath

(

Baixo Reno

),

Supe-

Irmã

sob o modelo da

que

se

tornou

igreja

Pai.il

(

um

de Bouiogne-sur- Mer

belo edifício

Na fachada
imagem primitiva" (18)
Mons. Le Hunsec benzia a casa

paroquial de Boulogne-sur-Seine.

igreja

lb

encontra-se a representação exacta da

A

5 de Janeiro de 1948,

celebrava a missa pela primeira vez. Neste quadro,

importante da vida da congregação

A

se ia

uma

etapa "Neste quadro,

desenrolar durante uma etapa inv

1949, era o aniver- portanto da vida
sário dos 25 anos de profissão religiosa das primeiras Irmãs Mis- ^ a congregação

quarenta e cinco anos.
sionárias

do

Espírito santo.

quase todas para esta

festa

Outubro de

5 de

As

jubiladas encontraram-se

felizes

O

de família.

instituto contava nesta

data 278 irmãs professas, 41 noviças, 13 paotulantes repartidas

em

.

por 37

das quais 21

casas,

uma

Vejamos como

em

1951: (19)

_

terras

se ia desenroiar

urdnte

qud

cmco

anos.

de missão.

da casa

espiritana descreve a vida

,g

"Todas as Irmãs que regressam das missões, dirigem-se
para este feudo familiar,

nenhuma

despedir. È verdadeiramente a

que vos encontra no corredor, procura
e

fixais...

Irmã...

em

sem

vindo
casa de passagem. Uma irmã
reparte

se ter

reconhecer-vos... vós a

Ah

o vosso estorço de memória leva-a a exclamar:

Irma

Y...

Madagáscar

Há

17

anos que não nos víamos.

Uma

estava

outra no Oubangui.

e

"Irmã, eu queria o

meu

bilhete de identidade... o

meu

passaporte"
...Golpes

que
a

o

se arrastam... é

atarefada acaba

E

de martelo. ..barulhos de cantinas

uma

armazém da

expedição!...

procuradoria,

Ah, vou respirar

última partida daqui a nada. Diga-me: não

ajudar a pesar esta caixa, se faz

e

de caixas

Uma irmã
um pouco.
me

poderia

De boa vontade!
chama o "quartel-general":

favor?...

Ali é o que entre nós se

os

gabinetes da nossa Revernda Madre, da Irmã Assistente, sempre

O

ocupada.
ganda...

secretariado

Aqui

é

com

as suas papeladas...

A

propa-

o gabinete da Irmã Superiora. Ter o cargo de

uma comunidade

não é uma brincadeira"
O ano de 1955 foi o ano do capítulo geral que elegeu
como superiora geral a Irmã Marie Laurence Brosse (20) 20 sutão elástica

,

18

Ir,

Louis- de Ganzague.

19

visite

1951

n. Q

Silva Porto,

em

à Boulogne à

la

Maison- Mère.

n.

2p.
Madre Marie- Laurence Brosse

née,
20

LE BRÍS. "Une

1948

3 p.34
Irmã Yvonne CoOgneau "La maison-Màre des

Pentecôte, 11. e année,

spiritaines ", Pentecôte, 14. e an-

1-5

Angola,

,

(1909-1970)

Nascida em Oaris, falecida em

Superiora Geral de 1955 a 1965
missão espiritana

a "casa mãe" das

seu percurso histórico e geográfico

espiritarias

De 22

periora principal das Antilhas.

a 31

de Agosto,

parti-

lhas e discussões entre as capitulantes, marcadas pelas in-

uma

evitáveis tensões. Sente-se

asa avançada, desejosa de

mu-

uma outra fracção teme os desvios e procura travar o
movimento. Será precisa toda a autoridade do Vaticano II
para abrir as portas e as janelas ao novo Pentecostes pedido

danças,

por João XX1I1, Abertura oportuna: a congregação desenvolvese, com efeito, e prepara-se para viver a internacionalidade de

uma maneira

mais

em

larga. Já

1958, ela acolhe as suas duas

primeiras professas africanas (R.C.A.)

E

é

de novo

a

uma

capitulo geral que se reúne

Ammeux

A

Irmã Johanna
Madre Marie- Laurence à frente do

de Agosto de 1965.

instittuo.

(21

Irmã
até

Elise Muller(22)

havia

aí,

)

em

a 21

substitui

Acontecimento

marcante: a narrativa dos inícios da congregação
22

21

feita

pela

companheira da Irmã Eugenia Caps;

,

um

como que

mistério,

um

mistério doloroso à

volta das nossas origens. Agora, o véu foi levantado.!...

"Entramos então

num

num

Entramos então

adaptação das constituições

período de ajor*

namento, de
adaptação das
constituições às

lado. Todas as

período de ajornamento, de
condições novas do aposto-

às

comunidades são convidadas

a trabalhar

num

questionário preparatório para o capitulo do ajornamento

que

se abrirá

em Boulogne

a 2

de Julho de 1969 e se proum importante docu-

condições novas longará até 8 de Setembro. Daí sairá

do apostolado."

mento

"fruto de

uma

grande

comunhão

entre todas as ca-

pitulantes". Experiências novas são encorajadas:

de bairro, inseridas

uma melhor

em

H.L.M.

proximidade

com

...

as

comunidades

tudo o que pode favorecer
populações a evangelizar.

de Junho de 1973 teve lugar a abertura de um
primeiro encontro das responsáveis regionais na Casa Mãe.

A

Um

15

em

do capítulo geral de
23
1977 que verá a eleição da Irmã Hildegard Cordewwener(23)
e a produção de um novo documento: "Libertar a energia da
Boa Nova", um ensaio em vista da futura Regra de Vida (24) 24
Os dois capítulos seguintes realizar-se-ão em Arras.
21

outro

se realizará

Madre Johanna Ammeaux

,

1975, à espera

originária de Zeggers-Capel (Norte)

.

Superiora Geral

de 1965 a 1977
22

Irmã

Elise

co-fundaora

Mukller (1901-1970)

da Congregação.

A

Nascida

em

Sarrehruck.

este propósito, ver

È

Mémoire

considerada como a
Spiritaine,

n9

1,2,3,

4.
23

24

Irmã Hildegard Cordewenwer
Règle de Vie approuvée

missão espiritaria

par

,

holandesa,

Rome

Superiora Geral

a 18 de Março de 1985

de 1977 a 1983

Irmã Paul Girolet

Porquê Arras? As capitulantes eram mais numerosas. Bolonha

não tinha capacidade para as acolher! O que veio põr de
novo o problema da Casa Mãe. È preciso escolher entre outras
soluções: renovar e aumentar Boulogne ou então investir na
rua Plumet, onde possuíamos um terreno com três pequenas

já

construções

já vetustas (25)

Todas

A

propósito.

capital".

Poussé(26)

em

2e>

consultadas

uma

opinião de várias, ricas de

em

No

fiéis às

de

Pentecostes

eleita

que

Paris

Mantenhamo-nos

casa mãe.

foram

espiritanas

as

iência, foi decisiva: "È

da

25

Superiora Geral

este

a

garnde exper-

é preciso estabelecer a

no coração
Irmã Paulette

nossas raízes,
1991,

em

a

1983, depois reeleita

1989, escrevia à Congregação:

numerosas respostas à consulta sobre a nossa
busca para o imóvel, mostraram todo o interesse que vós dedi"As vossa

cais à

vida e ao futuro temporal do

Instituto...

Animadas pelo

vosso interesse, prosseguiremos o estudo do projecto, a saber:

Casa Mãe na rua Plumet, casa principal na rua Chaplain

bem

e

entendido, venda de Boulogne. Esperamos os resultados de

estudo preciso

e

pormenorizado antes de tomar toda

um

a de-

cisão..."

No termo

da reflexão,

de 1992, a ecónoma

a decisão foi

tomada

em Março

Irmã Mónica Méléard (27) 27 pode
informar a Congregação: "As máquinas tomaram conta do terreno a 13 de Fevereiro; as paredes começarão a ^surgir lá para
o

mês de junho ou

geral,

Julho".

Na

realidade, este espaço foi im-

possível de respeitar, pois dificuldades e entraves se multi-

plicam. Foi necessário

Rua Plumet, 18

A

um
,

ano suplementar de trabalhos.

Paris

XV.e De novo

país"... é a

palavra vívida por muitas Irmãs anti-

gas de Boulogne, portadoras de

Em

1

Bergue

948, as espiritanas compraram
e

Paris!

transferência operou-se a 20 de Setembro de 1993.

"Deixa o teu

23

em

muitas recordações

e sensíveis

no departamento XV, na esquina

das ruas

Plumet, casas qu serviram para lar de raparigas e a obra dos "coloniais",

de refeitas as contri«uções, foi casa do Distrito de França.
Irmã Paulette Fourré, originária de Langueux (Cotes d 'Amour), Superiora Geral

depois
26

de 1983 a 1995.

Irmã Mónica Méléard, originária de Olérin
geral

(cotes di

NOrd). Nomeada ecónoma

em 1989
missão espiritaria

a "casa mãe" das

às

espiritarias

seu percurso histórico e geográfico

queixas dos amigos, dos paroquianos de Notre Dame... Mas

havia que seguir

em

frente.

A

instalação mobiliza todos os

uma

braços; a perspectiva de habitar

dora dinamiza todas

as coragens.

A

casa espaçosa e acolhe-

alegria

de viver de novo

estimula toda a comunidade.

Jean Paul Hoch, superior
provincial dos espiritanos de França vindo presidir a um ju-

Alguns dias mais

bileu,

pôde

tarde,

P.

dizer:

"Vós tivestes

a

coragem, minhas Irmãs, de abandonar

uma antiga casa para construir uma nova
em que todos temos algumas humanas

e isto

num

tempo

inquietações a

re-

congregações missionárias... Na forma
arredonda da vossa nova Casa Mãe. uu vejo como que uma
evocação da redondeza do nosso globo terrestre, como um convite lançado a todas vós, Irmãs espalhadas em tantos países:
aqui, nesta Casa Mãe, vos estais em vossa casa, aqui nos nossos
corações, vos estais na vossa casa e convosco nós sofremos todos os sofrimentos que acabrunham os povos onde vós viveis,
nós nos alegramos com todas a as alegrias das Igrejas que vos
acolhem, nós esperamos todas as esperanças que fazem viver
todas estas pessoas que vós encontrais, amais e servis",
Em 1995 a casa, confortavelmente instalada, podia
acolher as capitulantes que elegeram a nova superiora geral,
speito

das

nossas

Irmã Andrée Boutin, a 26 de Julho(29) 28
A 7 de Janeiro de 1996, o P. Marc Soyer(30) 29 vigário provincial dos Espiritanos presidia à festa do 75° aniversário da fundação da Congregação.
De uma maneira menos solene, mas com muito mais calor,
a 30 de Setembro de 2003, a comunidade da rua Plumet festejava os seus dez anos de existência. As "antigas" deixavam
falar o seu coração. A última palavra disse-a a Madre Mónica,
a "mestra de obras" do projecto e da sua realização:
"Estou comovida por encontrar rostos que me recordam o acontecimento e que me fazem lembrar muitas outras espiritanas e
outras pessoas com as quais nós vivemos tudo isto. Fazendo
uma releitura desta opção, transferir a Casa Mãe de Boulogne
para o Plumet, dou-me conta de quanto o Espírito Santo estava
presente, no coração do discernimento com o conselho geral
a

"*

'

Irma Andréee Boutin, canadiana

,

originária da diocesd de

Amos

P.Marc Doyer, vigário provincial de França de 1991 a 1997. Actualmente supe-

rior

missão espartana

da casa mãe dos espiritanos, 30, Rua Lhomond

Irmã Paul

(

desta época. Vejamos: hoje: todos os quartos estão ocupados,

podemos acolher
fazer

as nossas irmãs, a

grandes cálculos.

tomado

Demos

s

famílias, os amigos,

graças ao

Senhor por

conduzida pela sua mão",
Estas poucas páginas da história ilustram

sem

Ele nas ter

e

da vida espiritanas:

a

mobilidade.

Uma

uma

das constantes

mobilidade

feita

de

atenção aos sinais do Espírito e de disponibilidade aos acontecimentos. E provável que a jovem geração nela se venha a
inspirar!

missão espiritaria

