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Seguem algumas not cias acerca das atividades da AIM, possibilitando a cada um/uma 
solidarizar-se com a vida de todos os mosteiros. 
 

 

Encontro da ISBF 



 

O próximo Conselho da AIM será realizado na Abadia de Jouarre (França), entre os dias 15 e 
16 de novembro. Além da troca de ideias sobre a situação da vida monástica no mundo, será 
elaborado um documento, proposto pela Equipe internacional, intencionando fazer uma 
releitura sobre a situação interna da vida das comunidades, no período de mudanças sem 
precedentes que estamos a atravessar. 

 

ISBF 

No verão passado, a Associação dos monges e monjas da Índia e do 
Sri Lanka realizou sua assembleia no Sri Lanka. O novo presidente da 
ISBF é o Abade Jerome, de Asirvanam. Os mosteiros são bastante 
numerosos nessa região. A maioria deles se caracteriza pela dimensão 
apostólica. 

 

Filipinas 

Destinado às comunidades da Congregação do Rei Eucarístico (Eucharistic King), um 
programa de formação permanente tem sido posto em prática, com uma boa partilha de 
recursos intelectuais e espirituais entre diversos mosteiros. Semelhante iniciativa deveria 
estimular outros mosteiros a fazerem o mesmo pelo mundo afora. O projeto é acompanhado 
por Irmã Mary-Placid, da AIM. 

 

Tanzânia, Moçambique 

A Abadia de Ndanda acaba de fundar o Priorado de São 
Pacômio (St. Pachomius Monastery), em Awase, próximo a 
Mocimboa, em Moçambique. O mosteiro ainda não está 
construído. Há dois anos que três monges de Ndanda estavam 
sendo preparados para esta fundação. 

 

África Ocidental 

Madre Bénédicte Assima recebeu a Bênção Abacial, no 
ultimo dia 15 de agosto, solenidade da Assunção da Virgem 
Maria, na Abadia da Assunção, de Dzogbegan (Togo).  
A Assembleia dos Superiores da África Ocidental será realizada 
em janeiro próximo, no mosteiro de Parakou (Benin). 

Um encontro de formadores de noviciado (homens e mulheres), 
organizado pelos superiores e superioras maiores monásticos de língua francesa da África 
Ocidental, acontecerá entre 18 e 28 de janeiro de 2018, em Friguiagbé (Guiné-Conakry). O 
tema escolhido é: «A vida fraterna segundo a Regra de São Bento face aos sincretismos ». 

 

Ndanda 

Dzogbegan 



O Priorado de Cuba, fundado há alguns anos pela Congregação de Santa Otília, está 
progredindo bem. P. Jacques, um togolês, é o Prior. Há dois monges filipinos e outros dois 
coreanos. Três membros são cubanos. A comunidade vive em locais pertencentes ao Exército. 
Construir em Cuba é mito caro. O testemunho dado pela comunidade é visto muito 
positivamente pela população. Contudo, será preciso bastante tempo e perseverança para que 
a comunidade se desenvolva plenamente.  

O último Boletim da AIM (no 113) traz uma crônica 
detalhada da viagem feita ao Peru e à Colômbia por P. 
Jean-Pierre Longeat, Presidente da AIM. Ele tomou parte 
notadamente na Assembleia da ABECCA (associação dos 
mosteiros da América Central e do Caribe) que elegeu seu 
novo Presidente na pessoa do P. Alex, Prior de 
Pachacamac (Peru). 

Em novembro ele irá ao Brasil a fim de participar da Assembleia da CIMBRA, associação a 
serviço dos mosteiros e da família beneditina brasileira, que estará celebrando seu 
cinquentenário de fundação. 

 

Por ocasião de seu Capítulo Geral, os 230 superiores e 
superioras trapistas foram recebidos em audiência privada 
pelo Papa Francisco, que pronunciou, na ocasião, uma 
exortação bastante pertinente. As cinco conferências sobre 
a visão do futuro serão publicadas no próximo Boletim da 
AIM.  

A Ordem está preparando um documento sobre a 
formação permanente, baseado na experiência. 

 

Irmã Christine Conrath, nova Secretária Geral da AIM, 
tomou parte na reunião da Comissão Internacional das 
Beneditinas. Esse encontro de vinte e quatro delegadas 
regionais ocorreu no Priorado de Daegu, das Irmãs 
Beneditinas Missionárias de Tutzing, na primeira semana 
de setembro passado, e em vários outros mosteiros, na 
semana seguinte. Na Coreia do Sul há cerca de 1.000 
Irmãs e 200 monges. 

 

 
A Congregação Silvestrina festejou neste ano o 750º aniversário da morte de seu fundador, 
São Silvestre Guzzolini (c. 1177-1267). Entre os dias 1º e 3 de junho de 2017, realizou-se um 
colóquio no Mosteiro de Fabriano (Montefano), sob o patrocínio do Presidente da República 
italiana, presidido pelo Abade Geral da Congregação, Dom Michael Kelly. O tema foi: «São 
Silvestre, atualidade de um carisma». 



Foram três dias intensos, vividos numa grande atmosfera 
cultural e espiritual, a nível internacional, contando com a 
presença de monges e eruditos de várias partes do mundo, 
como também o Abade Primaz, Dom Gregory Polan, e o 
Abade Geral da Congregação Olivetana, Dom Diego Maria 
Rosa, etc. 
O colóquio encerrou-se com a celebração eucarística 
presidida pelo Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado 
do Vaticano, contando com a presença de numerosos Bispos.  

Para maiores detalhes e fotos, ver o site de Montefano: 
http://www.monasterosansilvestro.org/it/notizie/ 
A Congregação Silvestrina conta atualmente com oito Mosteiros: três na Itália, dois na Índia, 
um no Sri-Lanka, um na Austrália e um nos Estados Unidos. 

Por ocasião do 4º centenário de fundação da Congregação 
das Beneditinas de Nossa Senhora do Calvário, as monjas 
se empenharam em valorizar o seu patrimônio musical do 
século XVII. Para tanto, contaram com a colaboração de 
dois músicos, podendo assim interpretar obras redescobertas 
durante um concerto espiritual na Catedral de Poitiers, no 
contexto de um colóquio relacionado com o 4º centenário. 

Os referidos músicos, Manolo González e Carole Matras, se dispõem a pesquisar em outros 
arquivos musicais de mosteiros, na França ou no estrangeiro, no intuito de permitir aos 
monges e monjas interessados valorizarem as próprias heranças musicais e, por isso mesmo, 
progredirem na prática musical a serviço da liturgia. Para qualquer contato, dirigir-se a: 
Manolo Gonzalez, Carole Matras, manolo.gonzalez@orange.fr 
 

O site está atualizado. Não hesitem em consulta-lo. Vão saber muita coisa por meio dele. 
Endereço: www.aimintl.org 

 

 

O número 113 já foi lançado em outubro, e tem como temática: «A vida monástica e a 
família». Como no número precedente, assuntos variados ocupam suas páginas. 
 
 
 



 
em euros 
 

 

Para esse semestre de 2017, recebemos 46 pedidos de ajuda, dentre os quais:  
 27 para a formação 
 8 para construções, reformas… 
 2 para o desenvolvimento (saúde e ajuda de urgência depois de um terremoto) 
 2 para apoio ou começo de atividades rentáveis 
 3 para reuniões internacionais 
 1 para publicações 
 3 para a liturgia  
 
 

 

Formação 

– Koubri: Pedido de ajuda para a formação de seis irmãos 
(curso de língua, acompanhamento e contabilidade) e para a 
formação permanente. 
– Encontro de formadores/formadoras das comunidades da 
África Ocidental, janeiro de 2018, em Friguiagbé (Guiné-
Conakry). 
– Em Inkamana, na África do Sul, a comunidade está 
realizando um trabalho de aprofundamento da vida 
comunitária com a colaboração de uma pessoa de fora. 
 
– E, como sempre, inúmeros pedidos de bolsas de estudo. 

  

 Formação Construções-
desenvolvimento 

Publicações-
comunicação- 

diversos 

TOTAL 

América Latina 77 421,28 67 009,50 33 019,00 177 449,78 

África 108 549,16 107 900,66 17 624,97 234 074,79 

Ásia 36 875,58 165 185,41 7 562,00 209 622,99 

Europa do Leste 4 200,00  1 200,00 5 400,00 

Auxílios vários 29 800,00 16 000,00 19 000,00 64 800,00 

TOTAL 256 846,02 356 095,57 78 405,97 691 347,56 

Friguiagbé 



Construções 
– As Irmãs Catequistas, do México, solicitam ajuda para a 
reconstrução da igreja da comunidade. Trata-se de uma 
Congregação de Irmãs beneditinas em plena expansão. 

 
– As monjas beneditinas do Chade, da Congregação da Rainha 
dos Apóstolos, continuam corajosamente marcando presença, 
com sua oração e sua ação de graças, num país cujas condições 
de vida nem sempre são fáceis. Elas gostariam de construir uma 
igreja para celebrar dignamente a liturgia, a fim de melhor 
acolher os fiéis que vêm celebrar com elas. 

 
– Em Loc Nam, no Vietnã, a comunidade das monjas fundada 
pelo Mosteiro de Thu Duc, da Congregação de Santa Batilde, 
está se desenvolvendo bem. Elas gostariam construir uma ala 
para o noviciado. 
 

 
Dentre os vários outros setores cujos projetos são ajudados pela AIM, há atividades rentáveis, 
grandes reuniões das associações monásticas regionais ou encontros de superiores/superioras 
a nível internacional, publicações (por exemplo, traduções e edições de livros em vietnamita) 
e ajuda à liturgia sob diferentes aspectos (compra de livros litúrgicos, semanas de canto, etc.) 
 
Grato por suas contribuições quaisquer que sejam. 

Muito fraternalmente, 

P. Jean-Pierre Longeat, OSB 
Presidente da Aliança Inter-Monástica 

 
 
 

 
Secretariado da Aliança Inter-Monástica 

7 rue d’Issy - 92170 Vanves - France 
Tél.: (33) 01 46 44 60 05 
aim.vanves@wanadoo.fr 

allianceintermonasteres@gmail.com 
Para o Boletim: bulletinaim@gmail.com 

 
 

Dados da conta bancária: Alliance Inter Monastères 
BNP Paribas - Agence Vanves 

IBAN: FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757 
BIC: BNPAFRPPBBT
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