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REUNIÕES INTERNACIONAIS OU REGIONAIS E FORMATION

■ Oitavo Simpósio da Comissão Internacional de Educação Beneditina

A Comissão Internacional de Educação Beneditina é uma organização das 
ordens Beneditina e Cisterciense que apoia escolas de tradição Beneditina. A edu-
cação sempre foi um elemento importante na história dos beneditinos.

O oitavo simpósio será realizado em Sydney (Austrália) com as Irmãs Bene-
ditinas da Congregação do Bom Samaritano, de 30 de setembro a 4 de outubro de 
2019. O tema será: «Sabedoria beneditina no tempo da Southern Cross (Cruz do 
Sul)». Southern Cross é um filme japonês de animação de ficção científica.

■ Encontro Monástico Latino-Americano (EMLA)

Em 1978 os mosteiros latino-americanos foram agrupados em três 
regiões: ABECCA (Associação Beneditina e Cisterciense do Caribe 
e Andes); CIMBRA (Comissão Inter-Monástica do Brasil) e SURCO 
(Conferência das Comunidades Monásticas do Cono Sur).

O próximo encontro terá lugar no mosteiro de Córdoba (Argentina) 
de 30 de setembro a 6 de outubro de 2019. O tema deste encontro será: 
«Amou-nos até ao fim» (Jo 13,1). Eucaristia e vida monástica». Dom 
Jean-Pierre Longeat estará presente neste encontro.

■ Encontro monástico da Região da África do Sul

Em 1992 realizou-se a primeira reunião da associação BECOSA. Desde então, os encontros acontecem 
todos os anos e reúnem os superiores de homens e mulheres das comunidades beneditinas da África do Sul, 
Namíbia e Zimbábue. Em 1998 a Ordem da Santa Cruz, uma filial anglicana beneditina localizada em Gra-
hamstown, juntou-se a associação. Um total de nove mosteiros e congregações beneditinas são membros 
da associação.
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Depois de algumas dificuldades em manter o rit-
mo de uma carta regular de informações, esta-

mos a repetir esta iniciativa que, a partir de agora, va-
mos ligar às reuniões do Conselho (Novembro) e do 

Comité Executivo (Novembro e Maio). Esta carta informativa de-
verá ser publicada duas vezes por ano e permitirá acompanhar os 
projetos e atividades de nossa Família beneditina, que inclui todos 
os mosteiros do mundo que seguem a regra de São Bento. A AIM 
acompanha e apoia todos os tipos de colaborações e de assistên-
cia mútua a nível dos continentes ou de vastas regiões do mundo.
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A última reunião teve lugar de 18 a 24 de fevereiro de 2019 nas Irmãs 
Missionárias Beneditinas de Tutzing, Windhoek (Namíbia). Reuniu supe-
riores, formadores e delegados das comunidades, assim Dom Mark Butlin, 
da Equipe Internacional do AIM. O tema foi a formação permanente nas 
comunidades com um belo documento preparatório: «Na escola do serviço 
do Senhor: Nada preferir a Cristo».

■ Madagascar : Assembleia dos Superiores

A Associação dos Mosteiros do Oceano Índico reúne os mosteiros desta região que vivem sob o gover-
no de São Bento (quatro comunidades beneditinas e duas comunidades cistercienses), mas também oito 
Carmelos e quatro mosteiros de Clarissas. Em vista do isolamento de várias comunidades, é um grande 
enriquecimento no trabalho comum e na partilha de experiências.

A assembléia da associação foi realizada em maio de 2019 entre os cistercienses de Ampibanjinana 
(Fianarantsoa) e reuniu dezoito participantes. As monjas aproveitaram este encontro para trabalhar nos dois 
últimos textos da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica 
(Vultum Dei Quaerere e Cor Orans) dirigidos às monjas. Eles foram assistidos por um Assuncionista, dou-
tor em Direito Canônico, Pe. Luis Martin Rakotoarilala, com o objetivo de revisar e possivelmente refor-
mular os estatutos das comunidades desejadas pela Santa Sé.

■ Madagascar - Studium inter-monasteries (SIM): Sessão para Formadores

Os mosteiros contemplativos de Madagascar e do Oceano Índico reú-
nem-se todos os anos para sessões de formação sobretudo para superiores, 
mas também para a formação de formadores e trabalhadores de células. 
Desde 2007, está em curso um ciclo de formação em teologia e filosofia 
para jovens monges e moniales.

Em Setembro de 2019, a sessão para formadores terá lugar no mostei-
ro de Maromby, que reunirá vinte e sete participantes e dois oradores, 
cada um com quatro dias restantes.

■ África Central: Sessão para Superiores

A associação MAC (Mosteiros da África Central) reúne comu-
nidades que vivem a regra beneditina na África Central (Angola,  
Camarões, Chade, Guiné Equatorial, República Centro Africana, 
República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda).

Em 2019 haverá uma sessão para os superiores dos mosteiros desta 
região sobre o tema: «O Padre Abade e sua comunidade». A sessão será 
realizada no mosteiro beneditino de Gihindamuyaga (Ruanda) e reunirá 
membros de treze mosteiros de diferentes países. O principal animador da sessão será o abade do mosteiro de 
Victoria (Uganda), P. John Bosco Kamali.

■ Quênia e Uganda - Associação BECIAKU: Sessões para jovens em formação

A Associação Beneditina e Cisterciense do Quênia e Uganda (BECIAKU) organizou duas sessões para 
jovens irmãos e irmãs. A primeira teve lugar de 9 a 15 de Junho de 2019 no convento de Karen (Quénia) 
para cerca de trinta noviços no seu ano canónico. A segunda sessão acontecerá de 22 de julho a 2 de agosto 
de 2019, no mosteiro de Tigoni (Quênia), para cerca de trinta jovens e seus formadores.

■ Encontro Pan-Africano - ABE (African Benectine Encouter ; Encontro Beneditino da África)

Iniciado no último Congresso Beneditino, este projecto entrou agora numa fase activa. Atualmente, uma 
equipe de preparação de seis membros é formada por superiores de língua inglesa. Já se reuniu uma vez; 
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voltará a reunir-se com representantes de mosteiros francófonos em Maio de 2020 na Abadia de Ndanda, 
na Tanzânia. O encontro final terá lugar em 2021; participarão cerca de 100 irmãos e irmãs; terá lugar em 
Nairobi ou na Tanzânia.

■ México : União Beneditina e Cisterciense do México (UBCM)

A União Beneditina e Cisterciense do México reúne 14 comuni-
dades. No verão de 2019, será realizada uma sessão de formação com 
um orador da América Latina do Sul. Dom Paul Stonham, Abade de 
Belmont (Inglaterra), membro da Equipe Internacional da AIM, apoia 
ativamente esta União.

■ LRB - Leadership and Rule of St Benedict

Desenvolvido em cooperação com a Faculdade de Adminis-
tração e Gestão da Universidade de St. Gallen (Suíça), o curso 
sobre Liderança e a Regra de São Bento é conduzido pelo Profes-
sor Günter Müller-Stewens (St. Gallen) e Dom Mauritius Wilde 
(Santo Anselmo). O objetivo é estabelecer uma plataforma de re-
flexão e formação baseada na interação entre a regra de São Bento, 
a doutrina social da Igreja e a ciência do governo e da gestão.

A próxima sessão terá lugar de 14 a 26 de julho de 2019 em 
Santo Anselmo (Roma).

■ Programa de formadores monásticos (MFP)

A 13ª edição do Programa de Formadores Monásticos em inglês foi 
realizada este ano de março a junho. Pela primeira vez, o curso foi rea-
lizado em parte em Santo Anselmo (Roma), enquanto a outra parte da 
sessão foi realizada em Assis. Esta integração no Colégio de Santo An-
selmo foi uma evolução muito positiva. Os formadores em suas sessões 
viveram seu próprio ritmo de comunidade e partilharam a vida do Colé-
gio Internacional. Os vinte e três participantes de quinze nacionalidades 
foram capazes de beneficiar-se do ensinamento, da sabedoria e da expe-

riência dessa faculdade internacional com dezessete falantes, enquanto a 
permanência romana permitiu-lhes visitar a Cidade Eterna.Foram visita-
das várias comunidades beneditinas e cistercienses na Itália, assim como 
Bose e Santo Egidio.

O curso está programado para ser realizado a cada dois anos. A próxi-
ma sessão será, portanto, em 2021. Este programa monástico tem sido 
seguido desde 2002 por cerca de 400 monges e monjas. Para qualquer informação, por favor contacte o P. 
Brendan Thomas: brendan@belmontabbey.org.uk

■ Roma - Curso de Formação Monástica (CFM)

O curso de formação monástica de três anos (CFM), organizado pela 
Ordem de Cister, destina-se a todos os monges e monjas cistercienses 
em formação, bem como a todos os outros monges ou monjas cister-
cienses ou beneditinas que desejam aprofundar a sua formação perma-
nente, e a todos os amigos interessados na herança cultural e espiritual 
cisterciense. Desde 2007, através de um acordo entre o Colégio Santo 
Bernardo em Urbe e o Ateneu Pontifício Santo Anselmo, os CFM têm 
estado sob o patrocínio desta Pontifícia Universidade. O CFM é dedi-

cado ao estudo das fontes e da tradição monástica, especialmente cisterciense, ao conhecimento patrístico 
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e litúrgico, ao conhecimento da espiritualidade específica do ideal e do patrimônio cultural monástico, ao 
contato com as ciências humanas, psicologia, antropologia e, especialmente, a um sólido conhecimento da 
Sagrada Escritura e teologia monástica.

Como todos os anos, vários monges e monjas seguirão este curso de formação de 26 de Agosto a 20 de 
Setembro de 2019.

NOVA FUNDAÇÃO

Colômbia : El Rosál, Cundinamarca

Todos os projectos mencionados nestas páginas são apoiados de uma forma ou de outra pela AIM.

O DOCUMENTO FUNDADOR DA ORDEM CISTERCIENSE ESTÁ CELEBRANDO  
O SEU 900º ANIVERSÁRIO ESTE ANO

Documento legal escrito no século XII, a Carta da Caridade (Carta Caritatis) é o elemento fundador da 
Ordem de Cîteaux. Muitas iniciativas terão lugar para celebrar este evento.

JUBILEU DA AMTM

Existe uma associação secular em França que se preocupa com a ajuda financeira para 
apoiar projectos AIM. Esta associação «Les Amis des Monastères à Travers le Monde» 
(AMTM, Amigos dos mosteiros ao redor do mundo) celebra este ano o seu 50º aniversário. 
Nesta ocasião, organiza uma noite na Maison des Évêques (Casa dos Bispos, Paris) na 
quinta-feira, 16 de outubro de 2019, às 19 horas, com a participação do Padre Anselm Grün e vários repre-
sentantes de mosteiros da Ásia, África e América Latina, estudando na Europa.

No final de 2018, a comunidade de monjas tra-
pistas de Humocaro (Venezuela) enviou três irmãs 
para fundar em El Rosál, Cundinamarca (Colôm-
bia). É a primeira fundação trapista na Colômbia. 
As irmãs adquiriram um terreno adequado, no qual 
está localizada uma grande casa de família que elas 
estão transformando atualmente.

Cundinamarca é o mais populoso dos 32 de-
partamentos da Colômbia. Ele está localizado nos 
Andes Ocidentais, no centro geográfico do país. El 
Rosál é uma cidade localizada a 20 km de Bogotá e 
a 2.685 metros acima do nível do mar. Uma grande 
parte da comunidade agrícola de El Rosál é empre-
gada pelos grandes produtores de flores.
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AIM CONSELHO 2019

O próximo Conselho da 
AIM terá lugar na Abadia de 
León, em Espanha, em 19 
e 20 de Novembro. Convi-
damos e desejamos fervo-
rosamente a presença dos 
superiores da Espanha para 

partilhar os temas discutidos: as propostas formativas nas diver-
sas regiões monásticas, a questão do abuso sexual na Igreja e os 
desafios para o futuro.

A AJUDA DA AIM EM 2017-2018

Apresenta-se seguidamente uma panorâmica geral dos 
auxílios concedidos entre julho de 2017 e junho de 2018. Os re-
sultados do ano 2018-2019 serão apresentados no próxima carta 
de informaçãoes.

AIM contribuiu com 264.934 euros para a formação (jovens 
professos, bolsas de estudo, formação online, formação de formadores, formação permanente, formação 
profissional a serviço da comunidade, formação litúrgica, encontros internacionais, nacionais e regionais, 
intervenção de peritos).

A AIM contribuiu para o desenvolvimento das comunidades: 433.770 euros (Construção e renovação, 
actividades lucrativas, administração, agricultura, educação, saúde, publicações.)

Um total de 698.704 euros.

Obrigado a todos aqueles que nos podem ajudar de diferentes formas a 
manter o dinamismo de todas as comunidades que nos pedem apoio.

O BULLETIM

O número 116 foi publicado em maio de 2019 e apresenta um documento preparado pela Equipe 
Internacional: «Um espelho de vida monástica». Este livreto, enviado com o boletim 116, destina-se 
à revisão comunitária da vida de um mosteiro ou de um grupo de mosteiros, nas condições atuais de 
nossas sociedades. Já foi testado em várias circunstâncias e funcionou bem.

A edição portuguesa da Bulletim está bem encaminhada. Os mosteiros do Brasil se mobilizaram 
para que isso acontecesse.

A edição italiana foi até agora ligada à revista La Scala. A partir de agora é independente.
A edição espanhola está sob a responsabilidade do Movimento dos Oblatos Beneditinos de 

Manquehue (Chile).
A edição inglesa está a cargo da Abadia de Ampleforth.
A edição alemã é publicada regularmente sob a responsabilidade do Pe. Cyrill da Abadia de São 

Ottilien.

O SITE WEBSITE

A partir de agora o site in-

clui uma possibilidade de 

financiamento direto para 

apoiar os projetos apresen-

tados pela AIM.

Sinta-se à vontade para 

consultá-lo: aimintl.org.

Na página de abertura, não 
apresentamos mais vídeos 
como temos feito há vários 
anos. Mas colocamos a apre-
sentação breve e alternativa 
dos diferentes projectos a 
apoiar, para além, natural-
mente, de todas as outras ru-
bricas.
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Na alegria de uma bela solidariedade sob a guia do Evangelho, bem fraternalmente.

 Dom Jean-Pierre Longeat

 Presidente da AIM

Alliance Inter-Monastères
7 rue d’Issy - 92170 Vanves - France

Tel. : (+33) 01 46 44 60 05
info@aimintl.org

allianceintermonasteres@aimintl.org
bulletinaim@gmail.com

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

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

Recentemente, um e-mail foi enviado a várias comunidades, abusando 
da identidade do Pe. Jean-Pierre Longeat, para pedir ajuda. Estes e-mails 
não vieram do P. Jean-Pierre, cujo endereço único é o seguinte: jp.lon-
geat@abbaye-liguge.com

Estejamos vigilantes contra este tipo de abuso.


