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Durante o semestre passado, a AIM internacional recebeu cerca de cinquenta pedidos de ajuda
para as fundações da família beneditina. Todos esses projetos, bem como as visitas feitas aos
mosteiros, por parte dos membros da AIM, ou a participação em reuniões monásticas nos
diversos continentes nos permitem dar aqui algumas notícias sobre a vida dos mosteiros em
questão e de algumas iniciativas nos diversos continentes.

ÁFRICA
ÁFRICA OCIDENTAL
– Benim
A associação «Électriciens du monde» («Eletricistas do mundo») prestará um serviço técnico
na abadia de Notre-Dame de l’Étoile com a finalidade de refazer o sistema de fornecimento de
energia elétrica. Aproveitando a ocasião, a AIM propôs um estágio de formação em
eletricidade para os monges e monjas da África de língua francesa, a realizar-se em maio
vindouro para uma quinzena de participantes.
– Costa do Marfim
O encontro para formadores e formadoras monásticos da África Ocidental, que ocorre a
cada dois anos, realizou-se em Buaké, na Costa do Marfim, em janeiro passado. Tomaram
parte nele cerca de vinte e cinco participantes. Irmã Christine Conrath, da Equipe
Internacional da AIM, foi sua principal conferencista. O encontro teve como tema: «Relação
de ajuda e acompanhamento espiritual dos jovens em formação segundo a Regra de São
Bento».

ÁFRICA CENTRAL
– República Democrática do Congo (RCD)
O mosteiro de Mvanda, fundado em 1991 por l’Étoile Notre-Dame (Benim) e reassumido pela
abadia de Vitorchiano, oferece há vários anos uma escola propedêutica para as jovens em
formação no mosteiro e também, eventualmente, para os mosteiros vizinhos (Kazanza,
Mambré, l’Arbre de Vie); outras comunidades de trapistinas da África ocidental estariam
igualmente interessadas.

O curso, que abrange história, Bíblia, conhecimento de si, vida em comunidade, expressão
falada e cantada, etc., além dos fundamentos da vida religiosa, é aberto para religiosos,
religiosas, postulantes e aspirantes das comunidades apostólicas das vizinhanças. Só podem
ser aceitos aqueles e aquelas que já tenham passado pelo menos um ano inteiro em
comunidade como aspirantes ou postulantes. Semelhante iniciativa é um verdadeiro serviço
prestado por nossos mosteiros à Igreja da região ocidental do Congo-Kinshasa.
– Encontro dos superiores da África central na Índia
A AIM está apoiando uma iniciativa original de contatos entre os mosteiros dos países do Sul.
De fato, vários responsáveis de mosteiros da África central se encontrarão na Índia, no
mosteiro de Kappadu, em julho vindouro, para conhecer esse mosteiro e outras comunidades,
bem como participar de um curso ministrado por Dom John Kurichianil, abade de Kappadu,
que no ano passado já havia feito o mesmo na RDC.
– Uganda
Foi concedida também uma ajuda para a conclusão dos trabalhos de construção do mosteiro
da Santíssima Trindade de Arua, em Uganda. Trata-se de um mosteiro de irmãs da adoração
perpétua da Santíssima Trindade, situado perto da catedral da diocese de Arua.
A comunidade, fundada em 1960 pelo primeiro bispo da diocese e Madre Anastasia
Fumugalli, uniu-se posteriormente às beneditinas do Santíssimo Sacramento. Conta
atualmente com 25 irmãs. Vivem do trabalho manual que consiste num ateliê de paramentos
litúrgicos e no fabrico de hóstias e velas.

.
ÁFRICA DO LESTE
A AIM contribuiu para a compra de material agrícola para comunidades da Namíbia e de
Uganda, assim como para a construção de um galinheiro (Nigéria).

ÁSIA
A ajuda concedida aos mosteiros da Ásia consistiu, na sua maior parte, em despesas
destinadas à formação, tais como bolsas de estudo (cerca de vinte) ou na organização de
encontros de formação.
FILIPINAS
– Mindanao
O grupo de beneditinos e cistercienses das ilhas de Mindanao (Mindanao BenedictineCistercian Convention, MBCC) compreende dez comunidades: os trapistas de Guimaras, as
trapistinas de Polomolok, as monjas beneditinas de Cogon e as Irmãs de Davao, os monges de
Sankt-Ottilien em Digos, os beneditinos de Malaybalay, as duas comunidades de Tutzing em
Mati e Marihatag, as beneditinas de Malaybalay e a comunidade de Linamon. Esse grupo se
reúne com bastante regularidade com um moderador; este ano, foi o Padre Patrick Mariano,
novo prior de Digos.
Houve também ajudas para construções.
ÍNDIA
– Kottayam (Índia)
A AIM ajudou na reconstrução do teto do mosteiro dos Valumbrosanos de Kottayam. A
construção do mosteiro é recente e de muito bom gosto. Infelizmente, o teto foi previsto como
terraço aberto; ora, como a região é muito chuvosa, os terraços acabavam inevitavelmente
recebendo muita água. A comunidade então decidiu construir um teto clássico por cima dos
terraços.

Esse mosteiro mantém um colégio com boa reputação e um grande número de alunos. Muitos
deles proveem dos meios mais pobres das vizinhanças.

AMÉRICA LATINA
As ajudas concedidas aos mosteiros da América Latina consistiram basicamente em dez
bolsas de estudos no Peru, no Brasil, na Itália e na França.
BRASIL
– Virgem de Guadalupe
A AIM participou financeiramente na compra de material para o ateliê de ícones do mosteiro
das beneditinas da Virgem de Guadalupe, em São Mateus, fundado em 1994 por Petrópolis.
Esse ateliê é uma das fontes de subsistência da comunidade, que conta com dez monjas.

VISITAS E VIAGENS
Alguns membros da Equipe da AIM estiveram em visitas a comunidades e participaram de
encontros.
Na América Latina: Colômbia, Costa Rica, Equador, Nicarágua, Peru, Venezuela e Cuba.
As comunidades da América Latina estão sendo desafiadas no contexto de uma menor
expansão do catolicismo nesta região. No Brasil, as comunidades femininas parecem estar em
melhor situação que as comunidades de monges. No último Boletim da AIM, o abade Dom
Paul Stonham faz uma análise preocupante da situação dos mosteiros na América Latina, à
exceção do Brasil.
Na África:
Reunião da BECOSA (África do Sul); visitas em Uganda e na Tanzânia; encontro de
formadores da África Ocidental.
Na Ásia:
Reunião da BEAO (Associação dos mosteiros da Ásia e do Sudeste); encontro de formação
nas Filipinas.

Nos Estados Unidos:
Após a viagem do Presidente da AIM e de Dom Mark Butlin a dez mosteiros americanos, no
segundo semestre do ano passado, Dom Mark Butlin participou da reunião dos abades
americanos no mês de janeiro a fim de fazer para eles uma apresentação das atividades da
AIM Internacional.
Na Europa:
Participação da AIM na reunião da CIB na França.
Participação na reunião da Comissão para a China, em Roma, no mês de fevereiro.

Muito grato a todos e a cada um pela atenção que deram à ajuda indispensável para os
mosteiros da família beneditina. Os projetos que ainda nos chegam são numerosos para o
próximo semestre. Em breve voltaremos para dar-lhes notícias nos meses que virão.
Muito fraternalmente nesse tempo de Páscoa,
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