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A Aliança Inter-Monástica dá a seguir notícias da vida dos mosteiros da família beneditina. 
Nesta nova circular, seguem também algumas informações acerca do site web e do Boletim. 
  



 

 

 
Encontro de formadores em Phuoc Son (Vietnã) 
Por iniciativa da Ordem Cisterciense, foi organizado em 
fevereiro último, na Abadia de Phuoc Son, um encontro de 
formadores e formadoras dos mosteiros cistercienses e 
beneditinos vietnamitas. Sabe-se como as vocações são 
numerosas no Vietnã, e o quanto necessitam de uma boa 
orientação. O referido encontro abordou a temática do 
discernimento e do acompanhamento espiritual. Dele 
participaram cerca de sessenta superiore(a)s e 
formadore(a)s, além de sete conferencistas vietnamitas e europeus. Podemos dizer que foi um 
sucesso. Fazia alguns anos que não acontecia um encontro como estes, e seguramente haverá 
outros.  

 

Encontro de jovens monges na Etiópia 
O tema foi «A conversão pessoal e a vida em 
comunidade». O encontro foi moderado por D. Mark 
Butlin. Na Etiópia há duas comunidades cistercienses na 
Diocese de Addis Abeba com sete dependências. A vida 
monástica dessas comunidades é marcada pela dimensão 
apostólica. Os monges atuam em quatro escolas com cerca 
de 2.200 alunos, dos quais 50% são católicos e os demais 
ortodoxos, muçulmanos e membros de Igrejas evangélicas. 
A liturgia segue a tradição copta-etíope. Os jovens monges 
têm uma grande sede de aprender. 

 
Reunião da BECOSA (África do Sul) 
Realizou-se em fevereiro a reunião anual da BECOSA (superiore(a)s beneditino(a)s). O tema 
abordado foi a prática de feitiçarias. O grupo redigiu um texto acerca dessa problemática que 
será publicado no próximo número do Boletim da A.I.M. Doze superiore(a)s de comunidades 
tomaram parte no encontro. Elas estão situadas na África do Sul propriamente dita, no 
Zimbábue, na Namíbia. 

 

Curso de formadores monásticos em Roma e em Assis  
(Monastic Formators’ programme) 
Realizou-se de março a junho. Vinte países estavam 
representados com apenas um europeu, da Inglaterra. O 
princípio que orientou essa formação pode ser assim 
resumido: «Como ser um discípulo de Cristo e viver essa 
realidade num contexto monástico». A formação se apoia 
bastante na vida em comum do grupo e na troca de 
experiências vivenciais. Não é necessário insistir sobre os 
benefícios dessa formação, comprovada há vários anos. 

 



 

 

Contudo, para muitos é difícil participar, pois precisa-se obter uma bolsa, cada vez mais 
difícil de encontrar. A A.I.M. concede um certo número e continua aberta aos pedidos que 
receber nesse sentido. 

 

 

Comissão para a China 
No começo de março realizou-se a reunião da comissão para a China na Abadia de Santo 
Anselmo (Roma), com uma notável intervenção do Cardeal Parolin, Secretário de Estado que, 
aliás, mostrou-se muito atento à experiência dos membros do grupo. Essa comissão existe há 
vários anos e se reúne anualmente para acompanhar a atualidade naquela região do mundo.  

 

Irmã Christine Conrath, nova Secretária da A.I.M. 
Desde o mês de março, Irmã Christine assumiu sua nova 
função no Secretariado da A.I.M. 

Ela já esteve presente no Jubileu da Abadia de Keur 
Guilaye, no Senegal. Encontrou-se, naquela ocasião, com 
os representantes de algumas comunidades da África 
Ocidental e os responsáveis pela «Estrutura de Formação 
Sainte-Anne», cujo atual presidente é o Abade de Keur 
Moussa.  

 

O site web 

O site está atualizado. Não hesitem em consultá-lo. Vocês ficarão informados de muita coisa. 
Endereço: www.aimintl.org 

 

O Boletim 

O número 112 foi lançado em maio. O tema central é «A vida 
monástica ao feminino», além de várias rubricas sobre outros 
assuntos. 

O Boletim 113, a ser publicado em outubro, terá como tema 
«Família e vida monástica», abordando diferentes dimensões desse 
assunto a partir da Exortação Apostólica pós-sinodal Amoris laetitia, 
do Papa Francisco. Embora os membros de nossas comunidades 
sejam chamados, como todo discípulo de Cristo, a não viverem na 
dependência dos laços familiares, nem por isso deixam de lado os 
deveres com relação a suas famílias de origem. Mas os deveres 
prioritários são os que devemos ter para com nossa própria família 
monástica em todos os níveis, inclusive os membros leigos a ela 
associados de diversas maneiras, e também, é claro, com a família eclesial em sentido mais 
amplo. 

Para esse mesmo Boletim, estamos à procura de colaboradores que possam fazer traduções do 
francês para o espanhol, para o português e para o alemão. Podem se apresentar no seguinte 
endereço: allianceintermonasteres@gmail.com 



 

 

 
África: Jubileu de Keur Guilaye 
Os cinquenta anos de existência do mosteiro de Keur 
Guilaye, no Senegal, foram marcados por festas muito 
belas. A elas associaram-se os monges de Keur Moussa, 
monges de outros mosteiros da África além dos inúmeros 
amigos da comunidade bem enraizada em terra africana. 
Como dissemos, Irmã Christine Conrath, Secretária da 
A.I.M., esteve presente a esse Jubileu. 

 

África: Nova Abadessa em Dzogbégan 
Na segunda-feira, 22 de maio, Irmã Bénédicte Assima foi eleita primeira Abadessa do 
mosteiro de Dzogbegan (Togo). A bênção abacial lhe será conferida na solenidade da 
Assunção da Virgem Maria, terça-feira, 15 de agosto, às 9h30. 

 
América Latina: viagem ao Peru e à Colômbia 
Dom Jean-Pierre Longeat, Presidente da A.I.M., esteve 
recentemente no Peru visitando as comunidades de 
Pachacamac e Ñaña, além dos responsáveis da 
comunidade de Chucuito. Valeu como uma boa introdução 
para sua participação na reunião da ABECCA que 
ocorrerá em Bogotá, no mês de julho. Sendo a primeira 
vez que esteve na América Latina, foi também para ele 
uma experiência marcante no que diz respeito à 
contribuição desse continente para o momento atual de 
nossa família monástica.  

 
Ásia: encontro do ISBF 
O encontro dos superiores da Índia e do Sri Lanka (ISBF) ocorrerá no mês de agosto, no 
mosteiro silvestrino de Monte Fano, no Sri-Lanka. Dom Mark Butlin representará a A.I.M. O 
tema principal será a vida comunitária. 

 

Ásia: atos de violência contra os beneditinos de Thien An 
O mosteiro de Thien An (Vietnã) tem passado por dificuldades, faz algum tempo, com as 
autoridades da região que, de mais em mais, manifestam agressividade e violência contra os 
monges. Nossa solidariedade fraterna e nossa oração acompanham esta comunidade bastante 
provada. 

 

 

 
• África: Huambo (Angola), construção de um novo mosteiro. 
• América Latina: Juigalpa (Nicarágua), compra de livros para a biblioteca. 
• Europa: Kaunas (Lituânia), bolsas de estudo para as jovens Irmãs. 

Pachacamac 



 

 

Agradecendo a cada um por colaborarem com a vida de nossa rede monástica em 
solidariedade fraterna a serviço de um mundo novo, 

 
muito fraternalmente, 
 

 

 Dom Jean-Pierre Longeat, OSB 

 Aliança Inter-Monástica 
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CONTEXTO GERAL

Angola, antiga colônia portuguesa, é membro da comunidades dos países 
de língua portuguesa. Suas atuais fronteiras datam do tempo da colonização.

Juntamente com Gana e Moçambique, Angola foi um dos três principais 
pontos de partida do comércio triangular que levava escravos para a América. 
Após anos de guerrilha contra a metrópole colonial, Angola tornou-se inde-
pendente em 1975, como estado comunista, chamado República Popular de 
Angola. Como nem todas as populações aceitassem esse regime, seguiram-se 
vinte e cinco anos de guerra civil, conflito atiçado pelo contexto da guerra fria 
e pelas rivalidades em torno dos recursos minerais do país: Cuba, África do 
Sul (que ocupou a Namíbia até 1989) e outros estados se envolveram nessa 
situação de uma parte ou de outra. A guerra civil deixou perto de um milhão 
de mortos e milhões de minas anti-pessoais que ainda continuam matando. 
As identidades sociais étnicas de mantêm, mas, depois da paz, um sentimento 
nacional tem se desenvolvido nos últimos decênios.

A República de Angola é produtora de matérias primas, notadamente hidro-
carbonetos e pedras preciosas.

Huambo (antiga Nova Lisboa) está situada num platô a 1.800 metros acima 
do nível do mar, distante cerca de 600 km a sudeste de Luanda e 200 km a 
leste de Benguela. Antes da guerra civil (1976-1992), era a segunda cidade 
industrial de Angola, depois de Luanda. Era também um centro agrícola e um 
núcleo educacional importante, possuindo diversas escolas de alto nível. A 
guerra civil angolana destruiu a maior parte da infraestrutura da cidade. É sede 
do governo da Província de Huambo, que conta 2,2 milhões de habitantes.

A COMUNIDADE

A comunidade de Huambo é fruto de uma fundação do mosteiro de Roriz 
(Portugal). Em 1941, essas beneditinas fizeram uma fundação na Província 
de Moxico (leste de Angola). Em 1975, devido à situação política e social de 
Angola, as Irmãs portuguesas voltaram para seu país de origem; apenas uma 
Irmã angolana permaneceu no lugar.

Em 1980, duas monjas se instalaram no centro da cidade de Huambo a fim 
de atender ao pedido de jovens em busca de sua vocação.

Atualmente, a comunidade conta com quatro Irmãs. Catorze jovens são 
candidatas à vida beneditina.

As Irmãs desenvolvem um apostolado junto às mulheres mais novas e aos 
órfãos. Oferecem também serviços de saúde e cura com plantas medicinais.

Construção de um novo mosteiro
Comunidade beneditina de Huambo (Angola)

Casa atual



PEDIDO

A casa atual está situada em pleno centro da cidade de Huambo e se encon-
tra bastante deteriorada. Além disso, a vizinhança barulhenta não favorece a 
vida de oração das Irmãs. 

Com a ajuda da comunidade de Roriz e as próprias economias, as Irmãs 
começaram a construção de um mosteiro a 20 km da cidade. Contudo, faltam-
lhes os meios financeiros para terminar a construção.

Quantia solicitada: 30.000 euros.



SITUAÇÃO GERAL

Colonizada pela Espanha em 1524, a Nicarágua tornou-se um Estado inde-
pendente em 1821 e uma República completamente soberana em 1854. O país 
conta com cerca de 5,8 milhões de habitantes.

A história dos primórdios da nação foi fortemente marcada por intervenções 
militares dos Estados Unidos que viam nela a possibilidade de abrir um canal entre 
o Atlântico e o Pacífico. O país foi frequentemente perturbado por longos períodos 
de ditadura militar.

A Nicarágua está situada sobre uma zona tectônica ativa e é constantemente 
sacudida por tremores de terra e erupções de seus numerosos vulcões (quarenta 
atualmente em atividade). A maior parte da população está concentrada sobretudo 
a oeste do país; a parte leste está regularmente exposta a fortes precipitações plu-
viométricas, furacões e ciclones.

A fauna e a flora são ricas e importantes. A Nicarágua é o único país do mundo 
que possui uma brigada militar inteiramente dedicada à proteção do meio-am-
biente. Dentre os recursos naturais, encontram-se ouro, prata, cobre, tungstênio, 
chumbo, zinco. A agricultura (milho, sorgo e feijão), bem como a pesca, represen-
tam importantes atividades.

A Nicarágua é hoje em dia um dos países menos violentos do continente. Dis-
tinguiu-se particularmente, no começo dos anos 1980, por dar início a uma cam-
panha de alfabetização em massa. A taxa de analfabetismo caiu de 53 % para 13 
% segundo a UNESCO. O país foi, aliás, felicitado pela FAO, em 2015, devido à 
redução significativa da subnutrição no espaço de alguns anos.

Juigalpa é a capital do Departamento de Chontales. Está situada a cerca de 140 
km a leste de Manágua, capital do país. No século XIX, a cidade servia de ponto 
de encontro para os fazendeiros e mineiros da região.

HISTÓRICO

O mosteiro de Juigalpa foi fundado em 1998 pela comunidade cisterciense de 
Hinojo (Argentina) e conta hoje com dez monjas.

ATIVIDADE

As Irmãs fabricam essencialmente doce de leite e geleias de frutos tropicais.

PEDIDO

A comunidade gostaria de aumentar o fundo de livros de sua biblioteca.

Compra de livros para a biblioteca do mosteiro
Mosteiro trapista de Santa Maria de la Paz (Juigalpa, Nicarágua)

Quantia solicitada: 5.000 euros.



CONTEXTO GERAL

Fundada antes do ano 1000, a cidade de Kaunas tornou-se polonesa em 
fins do século XVI e foi adquirida pelos russos, após a terceira partilha da 
Polônia, em 1795. Kaunas foi o ponto de partida da campanha de Napoleão 
contra a Rússia. Entre 1915 e 1918, foi sede administrativa da ocupação alemã. 
De 1920 a 1940, foi capital da Lituânia independente, pois Vilnius estava no 
território da Polônia. Foi anexada pela União Soviética, em virtude do pacto 
germano-soviético de 1939, em seguida ocupada pelos alemães entre 1941 e 
1944, que a abandonaram ante à chegada do Exército Vermelho, no final da 
Segunda Guerra Mundial. Depois do desabamento da União Soviética, a Lituâ-
nia recuperou sua independência, em 1990.

Kaunas é a segunda cidade da Lituânia e o mais importante porto fluvial 
dos países bálticos. Possui um forte potencial de atividades logísticas e se posi-
ciona como um dos maiores centros industriais lituanos, produzindo quase o 
quinto PIB nacional. Dois corredores internacionais de transporte terrestre se 
cruzam nela, como também as linhas ferroviárias procedentes de Kaliningrado, 
da Polônia, da Letônia e da Bielorrússia. As maiores indústrias do país estão 
implantadas nela: têxtil, agroalimentar, eletrônica, química, farmacêutica. A 
cidade conta com mais de 350.000 habitantes.

Kaunas desenvolveu também numerosas relações de cidade-irmã com ou-
tras cidades do mundo inteiro. A relação com a cidade de Grenoble (França) 
tornou-se, depois de alguns anos, o primeiro partenariado franco-báltico foca-
do em questões de saúde, juventude, cultura, cidadania… com o apoio de um 
dinâmico comitê da cidade-irmã.

HISTÓRICO

O mosteiro foi fundado em 1624 por beneditinas provenientes da Bielorrús-
sia. No século XIX, e depois no século XX, o mosteiro perdeu sua independência 
por causa dos governos do momento. Em 1948, durante a ocupação soviética, 
foi fechado e as Irmãs expulsas. Duas delas permaneceram em Kaunas o mais 
discretamente possível, continuando a se encontrar para rezar. As demais Irmãs 
fundaram na Alemanha e outras nos Estados Unidos.

Depois da independência da Lituânia, a igreja conventual foi restaurada e no-
vamente consagrada. As Irmãs venderam seus apartamentos a fim de adquirirem 
o edifício do convento das pessoas leigas que nele tinham morado no período 
soviético. Atualmente, uma parte do convento pertence à comunidade. A outra 
ainda serve de moradia para pessoas leigas.

ESTATÍSTICAS

A comunidade conta hoje com trinta e seis Irmãs, das quais catorze entre 
vinte e três e quarenta anos.

Bolsas de estudo para as jovens Irmãs
Mosteiro de Kaunas (Lituânia)



ATIVIDADE

As Irmãs procuram prover suas necessidades trabalhando fora do mosteiro 
como educadoras, professoras, enfermeiras, catequistas.

Desenvolvem programas de evangelização e catequese para as famílias 
que, depois dos anos de perseguição soviética, carecem de bases cristãs. Há 
muitos pedidos de formação para a vida de fé, oração, sacramentos…

PEDIDO

Nesse contexto de evangelização e da chegada de novos membros na comu-
nidade, é particularmente necessário que todas as Irmãs sejam bem formadas 
intelectualmente e espiritualmente.

Três Irmãs estão sendo enviadas para cursos de formação organizados pela 
Ordem Cisterciense e pela Confederação Beneditina. Uma participará do pro-
grama «Liderança e Regra de São Bento» (Roma), oferecido por Santo Ansel-
mo; as duas outras tomarão parte no Curso de Formação Monástica (Roma), 
promovido pela Ordem Cisterciense.

Quantia solicitada: 4.550 euros.

Alliance Inter-Monastères
IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757

BIC : BNPAFRPPBBT


