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Pela segunda vez, a Aliança Inter-Monástica dirige-se a vocês para dar notícias dos
mosteiros da família beneditina através do mundo, bem como para sensibilizar a cada um
quanto à necessidade de solidarizar-se com os outros. Isso vale tanto para as comunidades
monásticas quanto para as pessoas ligadas por amizade ao nosso mundo monástico, no
coração da Igreja, em vista de um mundo novo.



    

De 4 a 16 de setembro do corrente ano, realizou-se em Roma o Congresso dos Abades e
Priores beneditinos. A AIM disponibilizou um local para acolher os participantes do
Congresso, onde eles pudessem encontrar-se entre si e com a equipe da AIM, enquanto
tomavam um cafezinho («expresso») ou provavam alguns produtos alimentícios provenientes
de diferentes mosteiros do Sul; podiam assim conversar à vontade sobre os objetivos a serem
alcançados a serviço da vida dos mosteiros.
O novo Abade Primaz, Dom Gregory Polan, do Mosteiro de Conception,
nos Estados Unidos, tornou-se membro do Conselho da AIM há bem pouco
tempo. Já manifestou claramente o desejo de continuar apoiando nossa ação e
estará presente na próxima reunião do Conselho, em Viena (Áustria), em
novembro.
Os agradecimentos da AIM ao Abade Primaz Notker Wolf são inúmeros. Seu
apoio à AIM jamais faltou e esperamos, com toda certeza, que ele continuará a
apoiá-la!

 
A AIM publica um Boletim de uma centena de página duas vezes
por ano. Até o presente havia uma edição em francês, em inglês, em
português e em espanhol. Agora há também uma edição em alemão e
brevemente uma em italiano, retomando o modelo lançado há alguns
anos por Dom Jacques Côté, a saber, um encarte na revista da Abadia
de Noci, La Scala.
Esperamos vivamente que o número de mosteiros assinantes
aumente nos próximos anos. As comunidades que têm condições são
convidadas a pagar suas assinaturas anuais, é claro; mas as que não têm
meios para fazê-lo, podem receber gratuitamente o Boletim, caso
queiram.

!          "

 
– Benin
A associação «Eletricistas do Mundo» realizou um
empreendimento na Abadia de Notre-Dame de l’Étoile, a
fim de renovar o sistema de circulação elétrica. Tal
empreendimento foi realizado em dois momentos. O
primeiro consistiu num estágio aberto aos monges e
monjas da África Ocidental encarregados da rede elétrica
em seus mosteiros. O segundo consistiu na participação

de alguns estagiários selecionados pelo próprio canteiro e por outro de uma associação
vizinha.
– Quênia - Uganda
Existe uma associação de congregações beneditinas no Quênia e em Uganda: BAKU –
Benedictine Association of Keny and Uganda, que favorece aos mosteiros daquela região
trabalharem em conjunto. Esta associação monástica organiza pelo menos uma vez ao ano
uma atividade comum. Uma delas é o encontro de formação de uma semana para os noviços.
As comunidades de onde provêm esses noviços são, obviamente, muito diversas; é, pois,
muito importante aprofundar juntos o espírito beneditino.
– Madagascar
Os dez mosteiros da Ilha de Madagascar organizaram um «Studium Inter-Mosteiros» –
Fianarantsoa (SIM). Trata-se dos Mosteiros de Ambohitraivo, Ambositra, Andrevorevo,
Antananarivo, Befandriana Norte, Joffreville, Mahitsy, Mananjary, Ampibanjinana (OCSO
monjas) e Maromby (OCSO monges).
Esse ciclo de formação foi criado em setembro de
2007. Destina-se aos jovens monges e monjas
beneditinos e cistercienses, jovens professos
temporários e solenes. Tem por objetivo
proporcionar uma formação teológica. O ciclo de
estudos tem a duração de quatro anos.
- Enquadramento:
Uma equipe de formação é responsável pelo SIM e
pelo seu bom funcionamento. É composta por um
membro de cada congregação participante.
- Avaliação:
A cada encontro pede-se um dever escrito e no final do ano são organizados dois dias de
avaliação para a validação do trabalho.


O último encontro da associação monástica do BEAO (Benedictines of East Asia and
Oceania) realizou-se na Abadia de Waegwan, na Coreia, em fins de abril de 2016. Essa
associação reúne os mosteiros beneditinos, cistercienses e trapistas da Ásia Oriental. Foi um
bom tempo de partilha no qual, infelizmente, nem todos os mosteiros puderam participar.
Dom Mark Butlin, da AIM, esteve presente a este
encontro.
- Índia
A AIM ajudou na consolidação das edificações da
escola do Priorado silvestrino de Navajeevan, em
Jakkampudi.

Esse mosteiro foi fundado em 1987 pelo Priorado
de Makkiyad (Índia). Tornou-se Priorado Conventual
em 2001. A comunidade leva a vida clássica
beneditina, embora dê uma grande importância ao
acolhimento e à missão. Organiza retiros para
sacerdotes, religiosos e religiosas. Está comprometida
com a paróquia que abrange seis vilarejos num circuito
de dez a quinze quilômetros. Os monges também estão
engajados numa escola situada a cinco quilômetros do
mosteiro. Os alunos provêm da aldeia e das camadas
menos favorecidas da população.
Situada na zona rural, esta escola ambiciona tornar-se um centro de educação integral da
juventude, em conformidade com a venerável tradição dos mosteiros, centros de cultura e de
educação ao longo da história.
Trata-se de um mosteiro bem característico das fundações beneditinas na Índia, que dão
uma grande importância à dimensão pastoral e missionária.

   

- Guatemala
As Irmãs beneditinas guadalupanas, em Cobán, estão levando a cabo um projeto
ecológico.
A finalidade desse projeto é promover uma alimentação mais sadia baseada na
estabilidade da vida econômica, social e ambiental da comunidade Reina de la Paz, das Irmãs
Missionárias Guadalupanas do Cristo Rei, assegurando deste modo um auxílio às famílias
pobres dos bairros de periferia da cidade de Coban.
O projeto tem três dimensões:
- A primeira é educativa, com um programa que diz respeito a uma sadia produção
agrícola, o cuidado da terra, uma boa alimentação e o uso de plantas medicinais.
- A segunda consiste na construção de uma estufa com um sistema de irrigação gota
a gota, na produção de adubos orgânicos e de legumes e plantas medicinais.
- A terceira será o acompanhamento de cada família que se juntou ao projeto.
Seis irmãs da comunidade terão
participação direta no projeto. Esta
iniciativa irá beneficiar quinze
famílias pobres da periferia de
Cobán.
Indiretamente, o projeto causará um
impacto nos hóspedes do mosteiro e
nas cento e cinquenta famílias dos
arredores. Algumas delas serão
mobilizadas para dar apoio na
implementação do projeto. Quatro
peritos
deverão
intervir
na

construção da estufa, na produção biológica, no melhoramento da alimentação e nas plantas
medicinais.

 

Alguns membros da Equipe da AIM estiveram em visita a comunidades ou participaram de
encontros.
Na América Latina:
- Visita às comunidades beneditinas e cistercienses do
Peru: Lurín, Pachacamac, Sechura, Morropón e às Catequistas
de María Santíssima, em Callao e Cajamarca; e às cistercienses
de La Paz e Apolo (Bolívia).
- Além disso, pregação de retiro no Mosteiro do Morne
Saint-Benoît, no Haití. Desde terremoto, a situação é
preocupante na ilha e o mosteiro, mesmo tendo sido poupado,
as ajudas são sempre bem-vindas.

Morne Saint-Benoît

Na África:
Reunião da associação monástica da BECOSA (África do Sul).

Na Ásia:
Vietnã: Visita a uma dezena de mosteiros do Vietnã do Norte e
do Sul.
Na Europa:
Um pouco à margem do trabalho da AIM, um dos membros da Equipe internacional está
em contato regular com os mosteiros ortodoxos da Grécia e da Macedônia, da Albânia, da
Bósnia-Herzegovina, da Bulgária, Kosovo, Montenegro, Romênia e Sérvia que não parecem
estar em relação estreita com os mosteiros beneditinos e cistercienses dos Bálcãs.
Ocasionalmente, ele visita também os mosteiros da Ucrânia. O Norte da Albânia desejaria
muito uma fundação beneditina. Outrora houve seis abadias beneditinas na Albânia.
Obrigado a todos e a cada um de vocês pela atenção dada à ajuda indispensável aos
mosteiros da família beneditina. Os projetos ainda são muitos chegando para o próximo
semestre. Em breve estaremos de volta para manter vocês informados nos próximos meses.
Muito fraternalmente,
D. Jean-Pierre Longeat, OSB
Aliança Inter-Monástica
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