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SECRETARIADO DA AIM

Irmã Mary-Placid Dolores deixará o secretariado da AIM, em janeiro de 
2020, para regressar às Filipinas, onde acaba de ser eleita Presidente da re-
cém-formada Congregação das Monjas do Rei Eucarístico (Eucharistic King).

Exprimimos nossa imensa gratidão a Irmã Placid pelos quase quinze anos 
que passou na AIM. Aqui ela colocou toda a sua energia e todo o seu coração. 
Não faltarão, contudo, ocasiões de nos revermos e de colaborarmos.

CONSELHO DA AIM

A reunião de novembro, em León, transcorreu no magnífico am-
biente da recém renovada Hospedaria daquele Mosteiro, onde são acol-
hidos numerosos peregrinos vindos do mundo inteiro pelo caminho de 
Santiago de Compostela. 

Além de um amplo intercâmbio acerca da atualidade e da vida dos 
Mosteiros através do mundo, aprofundamos a questão da formação em 
nossos Mosteiros a todos os níveis: formação inicial, jovens professos, 
formadores, superiores, formação permanente. Foi apresentado um in-
ventário do que já existe nos vários continentes, no intuito de sinalizar o que ainda está faltando e o que 
seria bom desenvolver e adaptar.

Voltamos notadamente a falar sobre a questão dos abusos sexuais nas comunidades. Foi ocasião para 
uma partilha abrangente e útil. 

No segundo dia, alguns superiores e superioras espanhóis se juntaram a nós. Foram evocados alguns 
pontos relativos ao futuro de nossas comunidades e apresentamos exemplos de renovação aqui e acolá: nos 
Países Baixos, na Suíça, ressaltando uma maior comunhão com os leigos e uma releitura em comunidade 
da razão de ser de nossa vida monástica, na Índia, nas Filipinas e noutros lugares.

EQUIPE INTERNACIONAL

Irmã Anna Brennan, membro da Equipe Internacional, foi eleita Abadessa de seu Mosteiro em Stanbrook 
(Inglaterra). Ela não poderá mais continuar como membro integrante de nossa Equipe, mas continuará dis-
ponível para algumas missões. Somos-lhe gratos.

Aliança Inter Monástica
Newsletter, 2019 - N° 2

Após a reunião do Conselho Internacional da AIM, 
ocorrida recentemente Mosteiro de León (Es-

panha), seguem algumas notícias das atividades da AIM 
e da vida das comunidades de nossa família beneditina.
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ENCONTROS INTERNACIONAIS E REGIONAIS

■ CIB

O Conselho da Communio Internationalis Benedictinarum (CIB) 
reuniu-se no México simultaneamente com o Sínodo dos Abades Pre-
sidentes da Confederação. Foi a primeira vez que ocorreu um encontro 
conjunto dessas duas instâncias. Falou-se bastante acerca dos abusos 
sexuais, do Sínodo romano sobre a juventude, além da colocação em 
prática de «Cor orans».

■ América Latina – EMLA

O encontro do EMLA, que reuniu os superiores e superioras da Amé-
rica Latina, ocorreu no começo de outubro, em Córdoba (Argentina), 
presidido por Dom Enrique Contreras, Abade emérito de Los Toldos 
(Argentina). O tema geral do encontro versou sobre «Eucaristia e Vida 
Monástica». Diversas conferências foram pronunciadas por represen-
tantes das várias regiões da América Latina: pelo SURCO (Cone Sul da 
América Latina), o P. José Luís, de Las Condes (Chile), discorreu sobre 
a Eucaristia e o monaquismo primitivo; pela CIMBRA, o P. Gabriel, 
Prior OCSO de Novo Mundo (Brasil), falou sobre a relação entre a Palavra de Deus e a Eucaristia; pela 
ABECA, o P. Humberto Rincón, Abade de Guatapé (Colômbia), apresentou a relação entre Eucaristia e 
serviço; e, enfim, o P. Abraham Esquivel Armenta, de San Benito, México, falou sobre as questões relativas 
ao sacerdócio na vida monástica. Essas conferências foram seguidas por painéis com diferentes reações e 
ricas discussões em grupos. Vale salientar, na assembleia, as presenças do Movimento Manquehue (Chile) 
e de um outro movimento de leigos, La Barca (relacionado com a Abadia de Los Toldos, Argentina). Foi 
também ocasião para apresentar a atualidade da AIM. Além do mais, houve também uma noite festiva com 
músicas tradicionais argentinas e uma peregrinação nos passos do Padre José Gabriel Brochero, famoso 
missionário das montanhas, na região de Córdoba, canonizado em 2016.

Foi um encontro particularmente rico e a temática abordada deu espaço para discussões bastante abertas 
sobre a situação da vida monástica na América Latina.

■ África

A reunião anual para organizar o Encontro Pan-africano (ABE: African Benedictine Encounter) ocorreu, 
este ano, em Tigoni (Nairobi, Quênia).  Uma nova reunião foi marcada para 2020, em Ndanda (Tanzânia). 
A assembleia pan-africana está programada para 2021, em Nairobi (Quênia) ou na Tanzânia. Os objetivos 
são os seguintes: promover a espiritualidade beneditina, criar uma visão africana da vida beneditina e da 
missão, favorecer a enculturação.

■ Ásia – ISBF

P. Mark Butlin esteve presente na reunião da ISBF, em Makkiyad 
(Índia), com Dom Makzymilian Nawara, Presidente da Congregação da 
Anunciação, representando ao mesmo tempo o Sínodo dos Abades Pre-
sidentes e a AIM.

■ Europa e América do Norte

O 9o Centenário da Carta de Caridade foi muito celebrado no decurso corrente ano. O próximo número 
do Boletim dará notícias.

A AMTM (Associação dos Amigos dos Mosteiros através do Mundo), aporte leigo da AIM, na França, 
acaba de festejar seu quinquagésimo aniversário, em Paris, e gostaria de se apoiar nessa iniciativa para angariar 
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novos membros (cf. aimintl.org). Foi uma recepção muito agradável, 
realizada na «Maison des Évêques», sede da Conferência Episcopal 
francesa, em Paris. Dela participaram o P. Anselm Grün e vários jovens, 
atualmente estudando na Europa, que deram seus testemunhos, membros 
de diversas Congregações, bem como da Equipe Internacional da AIM, 
provenientes da Ásia, África e América Latina. Durante o evento, que 
reuniu um público numeroso, foi organizada igualmente uma venda de 
produtos monásticos de Mosteiros estrangeiros.

CONTAS DA AIM

Síntese das contas:

A evolução relativa às ajudas concedidas mostra que, durante o biênio 2018-2019, as ajudas para a for-
mação ultrapassaram as das construções. É a primeira vez que acontece um fenômeno semelhante, mesmo 
considerando a prioridade que a AIM sempre deu à formação. Mas, por outro lado, os pedidos de ajuda 
foram menos numerosos. Constatamos ainda uma diminuição de doações.

Repartição geográfica:
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Repartição por categorias:

BOLETIM DA AIM

A edição em língua portuguesa será relançada e publicada em dezembro.

PUBLICAÇÕES

A AIM está dando continuidade à reedição revista e aumentada da coleção «Témoins du Christ» («Tes-
temunhas do Cristo»), chamada atualmente «La Manne des Pères» («O Maná dos Pais»).

Neste ano, três novos volumes foram publicados em língua francesa:
n° 17 - Cyprien de Carthage, L’unité de l’Église,
n° 18 - Irénée de Lyon, Combat contre la fausse connaissance, La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant,
n° 19 - Léon le Grand, Dieu est devenu homme, Noël, Épiphanie.

ALGUNS EXEMPLOS DE PROJETOS

■ As Irmãs Beneditinas de Twasana (África do Sul): compra de um trator

A pedido do Bispo Thomas Spreiter, OSB, Vigário Apostólico de Es-
howe, as Irmãs Missionárias Beneditinas de Tutzing começaram a recrutar 
candidatas nativas em vista de estabelecer uma comunidade local de Irmãs 
vivendo sob a Regra de São Bento. As primeiras candidatas foram recebidas 
em 29 de dezembro de 1929. A Congregação da Propaganda Fide deu seu 
reconhecimento oficial à recém fundada comunidade beneditina das Irmãs 
africanas por meio de um documento datado de 5 de dezembro de 1933, 
autorizando a abertura de um noviciado. A 3 de janeiro de 1985, elas elegeram a primeira superiora, Irmã 
Johanna Ntuli, dentre os próprios membros. A Casa-Mãe, Twasana, está a 80 km de Vryheid (Kwa-Zulu 
Natal), em pleno território Zulu. Ao lado, existe uma escola secundária (e pensionato) para jovens, mantida 
pelas Irmãs, que têm ainda seis outras casas de missão.

Muitas Irmãs realizam apostolado em paróquias e escolas. Possuem uma fazenda que lhes garante a 
subsistência, além de ajudar a população local oferecendo trabalho e gêneros alimentícios a baixo custo.

O trator utilizado pelas Irmãs, na fazenda, está bastante gasto e as despesas com reparo cada vez mais 
caras. Elas necessitam urgentemente adquirir um novo trator para o trabalho na fazenda e continuar ajudan-
do a população local.

Ajuda desejada: 15.000 euros.
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■ Irmãs Beneditinas de Lolo (Chade): construção de um muro de clausura

A pedido da Conferência dos Bispos do Chade, o Mosteiro de Sainte-
Agathe foi fundado em 2004 pelas beneditinas congolesas de Lubumbashi, 
República Democrática do Congo (Congregação da Rainha dos Apóstolos). 
É a primeira fundação de uma comunidade monástica naquele país. Logo 
ao chegar, receberam uma casa pertencente à Diocese, a 20 km de Mundu. 
Mais tarde, o Mosteiro foi construído no vilarejo de Lolo, em terreno ofere-
cido ao Bispo pelo chefe muçulmano local.

Esse vilarejo conta com cerca de 6.000 habitantes que vivem pratica-
mente à margem da modernidade: não tem água potável, nem escola com-
pleta, nem centro de saúde, nem grande comércio. A única alternativa para 
a população é fazer compras em Mundu, segunda grande cidade industrial 
do país, situada a 30 km de Lolo.

As Irmãs cultivam gergelim, amendoim, milho, inhame e estão come-
çando a plantar algodão (uma Irmã fez estudos de agronomia). Fundaram 
uma escolinha onde lecionaram bastante tempo. Atualmente há professores leigos.

Os rebanhos de bois, que habitualmente descem do Norte depois das colheitas, provocam cada vez mais 
estragos nas plantações das Irmãs: devido à seca que aumentou nos últimos anos, eles descem cedo, en-
quanto a safra ainda não foi colhida. É imperativo para as Irmãs construir um muro de clausura mais sólido 
a fim de proteger as plantações.

Ajuda necessária: 15.000 euros.

■ Centro de Espiritualidade «St. Scholastica» (Filipinas): encontros de Formação sobre a RB

O Centro de Espiritualidade «St. Scholastica» foi aberto em 1991, em 
Tagatay, e pertence à Congregação das Irmãs Beneditinas Missionárias de 
Tutzing. A cada ano, é oferecido aos Mosteiros da África, Ásia e Oceania 
um seminário sobre a Regra de São Bento, ministrado por vários Irmãos e 
Irmãs da Confederação Beneditina. Tem a duração de quinze dias e, no cor-
rente ano, contou com a presença de quarenta irmãos e Irmãs. O financia-
mento é geralmente garantido pela Congregação e por outras comunidades 
beneditinas, com ajuda da AIM.

Ajuda necessária: 15.000 euros.

■ Mosteiro de Vinh Phuoc: formação das Irmãs Cistercienses do Vietnã
O primeiro Mosteiro de monges cistercienses do Vietnã foi fundado em 

1918 pelo Padre Henri Denis Benoît Thuen, no Monte Phuoc Son. De lá 
originou-se a Congregação Cisterciense da Sagrada Família (Vietnã). Uma 
comunidade de monjas, embora preparada há muito tempo no seio da refe-
rida Congregação, só foi fundada em  1972; depois disso, foram fundadas 
mais duas outras comunidades: Phuoc Tien et Phuoc Hai.

A comunidade de Vinh Phuoc conta com quarenta Irmãs de votos per-
pétuos, dez de votos temporários, sete noviças, treze postulantes e quinze 
aspirantes.

Em 1992, graças aos esforços do Arcebispo Paul Nguyen van Bình (da Arquidiocese de Hô-Chi-Minh 
Ville), foram organizados, pela primeira vez, cursos de teologia para religiosas. As Irmãs compraram uma 
pequena casa em Saigon para acomodar as religiosas das três comunidades cistercienses que lá estudam.

Todos os anos, as comunidades enviam Irmãs para se formarem no Instituto Inter Congregacional de 
Teologia, em Hô-Chi-Minh Ville. Neste ano, vinte e oito Irmãs estão estudando, dez das quais no início. É 
necessária uma ajuda financeira para auxiliar nas várias despesas delas.
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Ajuda necessária: 7.000 euros.

CONCLUSÃO

Os Mosteiros da África, da Ásia e da América Latina estão agora numa fase de consolidação, com al-
guns novos questionamentos ligados às evoluções da economia e da vida social no mundo. Além disso, as 
fundações são em maior número que no passado. A dimensão financeira dos projetos, embora constando no 
programa, será indubitavelmente menor que outrora, e o apoio, na forma de visitas fraternas, expertises di-
versas, laços de solidariedade cultural, acompanhamento nas dificuldades estruturais ou comunitárias, será 
certamente mais importante. Os meios financeiros continuam sendo importantes, e agradecemos a todos 
aqueles dentre vocês que contribuem para esta preocupação.

Abramos largamente os nossos corações para acolher o dinamismo do Espírito a serviço do desenvolvi-
mento de nossas comunidades, em vista de um anúncio do Evangelho sempre novo.

Bom Advento a todos e feliz Natal!

 Dom Jean-Pierre Longeat

 Presidente da AIM
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