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DUAS NOVIDADES

• Sinodalidade

Na perspectiva do próximo Sínodo, gostaríamos de dedicar um Boletim da AIM ao tema da sinodalidade 
eclesial e da inspiração monástica a esse respeito.

Se tiverem contribuições já prontas, conferências, artigos,  
reflexões comunitárias sobre este assunto, podem nos enviar;  

ficaremos contentes de dar assim uma contribuição monástica  
a nível internacional para fazer nosso este Sínodo.

• A Fundação Benedictus

Os Amigos dos Mosteiros Através do Mundo (AMTM) e a Aliança  
Inter-Monástica (AIM) criaram juntos a Fundação Benedictus com o apoio da 
Fundação Caritas France. A Fundação Benedictus tem um objeto de interesse 
geral, sem fins lucrativos, conforme o objetivo da Fundação Caritas France e 
da AIM. Sua missão é dar apoio moral e financeiro em vista estimular as ati-
vidades de desenvolvimento social, cultural, econômico e ambiental a serviço 
da promoção e da dignidade das populações menos favorecidas, em parceria 
com as fundações monásticas através do mundo, que vivem sob a Regra de São 
Bento fora da Europa ocidental e da América do Norte.

Por que criar Benedictus? Para permitir, com segurança administrativa, au-
mentar as doações com possibilidade de recibo fiscal, sobretudo as doações 
deduzidas do IFI (Imposto sobre a Fortuna Imobiliária), receber ajudas e aumentar novos doadores, novos 
amigos dos mosteiros.

Esta Fundação completa o trabalho da Aliança Inter-Monástica que recebe diretamente ajuda financeira da 
parte de mosteiros, organismos diversos e de particulares a fim de manter todos os projetos que não entram 
na perspectiva da Fundação Benedictus: formação, construção e renovação de edifícios especificamente reli-
giosos, atividades lucrativas dos mosteiros... A Associação da AMTM, por seu lado, dará continuidade a uma 
ação de sensibilização em vista de promover a vida dos mosteiros na África, Ásia, América Latina, Oceania e 
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Caros irmãos, caras irmãs, caros amigos,

R ecebam todos nossos cumprimentos na continuação do Tempo Pascal e no impulso de 
Pentecostes, apesar das inquietudes pelas quais o mundo passa, sobretudo neste mo-
mento, devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Estamos mantendo contato com as comunidades da Ucrânia que não 
têm medido esforços para ajudar a população, assumindo as necessidades 
mais urgentes e acolhendo o máximo possível de pessoas que vêm buscar 
refúgio nos mosteiros. A Fundação Benedictus tem conseguido angariar 
fundos para socorrê-las. Esperamos que o conflito encontre uma solução 
diplomática o mais rápido possível a fim de evitar o pior. Obrigado a todos 
por permanecerem unidos em oração.
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Europa do Leste. Contato com a página da Fundação Benedictus no site da Caritas France: https://www.fonda-
tioncaritasfrance.org/fondations/fondation-benedictus/

Não hesite em tornar conhecida esta Fundação e, caso tenha projetos que entrem nessa perspectiva, pode 
nos enviar.

Exemplo de projeto já financiado pela Fundação:

Bolsa de estudos de enfermeira para uma Irmã de Tutzing em Uzima (Quênia).

Irmã Hellen continua seus estudos de enfermeira. A bolsa custa 4.000 €.

OUTRAS NOTÍCIAS

• África do Sul - Associação BECOSA

Os Superiores, homens e mulheres, da África do Sul, Namíbia e 
Zimbábue estiveram reunidos entre 14 e 19 de fevereiro de 2022, no 
Centro de Retiros Lumko, em Benoni (África do Sul). Alguns membros 
participaram via Zoom (on-line), dentre eles P. Mark Butlin, da Equipe 
Internacional da AIM. Depois de dois anos de pandemia do coronavírus, 
os superiores/as consideraram o quanto é útil para as comunidades 
manter viva a Associação que permite a partilha, a formação e uma uni-
ficação quanto às reflexões e orientações. O grupo lançou um olhou para 
a já longa história do BECOSA e se debruçou sobre as necessidades do 
porvir. O contributo de D. Robert Igo, antigo superior no Zimbábue e 
atualmente abade de Ampleforth, foi bastante apreciado. Ele participou 
através do Zoom.

O Centro Médico de Uzima foi aberto em 1983 
como uma pequena clínica dependente da comuni-
dade das Irmãs Beneditinas Missionárias de Tut-
zing, em Karen, com o propósito de prestar serviços 
de saúde aos pobres da favela vizinha de Mathare. É 
a segunda maior favela de Nairobi.

Quando as Irmãs se instalaram, a maioria dos 
pacientes não tinha condições de pagar os serviços, 
e até hoje um bom número deles 
recebe assistência médica gratuita. 
Na época da fundação, eram fre-
quentes as epidemias de doenças 
contagiosas como o cólera e a febre 
tifoide, que causavam numerosas 
vítimas, sem contar o impaludismo 
e a SIDA.

As Irmãs exerciam suas ativi-
dades no centro médico por meio de 
serviços de ambulatório e de maternidade. Recebiam 
em média 150 pacientes por dia no ambulatório, e 
120 partos eram feitos na maternidade a cada mês. 
As crianças de menos de cinco anos recebiam assis-
tência três vezes por semana; as Irmãs se ocupavam, 

às vezes, com uma centena de bebês nos dias de  
visita.

Foram necessários vários anos para o estabele-
cimento se desenvolvesse, devido às limitações fi-
nanceiras, dando sempre a prioridade aos pobres. O 
maior desafio foi a gestão de urgências obstétricas 
para as mulheres grávidas. Desde 2006, o hospital 
foi acrescido de uma pequena unidade de parto, com 

onze leitos. De fato, não havia uma 
unidade operatória. As mulheres 
pobres recorriam à maternidade 
para serviços de parto, mas todas 
as vezes em que havia uma urgên-
cia, suas vidas e as dos bebês que 
iam nascer corriam grande perigo. 
Para reduzir a mortalidade mater-
nal e infantil, as Irmãs consegui-
ram, graças à ajuda de benfeitores, 

uma unidade de cirurgia, e agora sentem-se felizes 
por terem condições de atenderem instantaneamente 
os problemas de urgência, sem colocar em perigo a 
vida da mãe e da criança prestes a nascer, além de 
servirem os doentes num ambiente asseado e digno.

Assembleia da Associação em 2017.
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• África Oriental – União Beneditina da Tanzânia (BUT)

A União Beneditina da Tanzânia reúne os cinco mosteiros beneditinos 
e as dez comunidades de religiosas beneditinas do país. Cada ano a Asso-
ciação organiza reuniões ou seminários para estimular a vida religiosa e 
os apostolados comuns.

Em 2021, algumas comunidades elegeram novos superiores. A  
Associação considerou útil propor em maio de 2021 um seminário de 
cinco dias sobre governança, aberto aos superiores e aos ecônomos das 
comunidades. Um segundo seminário, com duração de uma semana, 
sobre a vida comunitária está marcado para julho de 2022, direcionado 
aos noviços de segundo ano em via de pronunciarem os votos em suas  
comunidades.

• África Ocidental – Estrutura Sant’Ana

Os superiores dos mosteiros de língua francesa da África Ocidental fundaram a Estrutura Sant’Ana, faz 
alguns anos, para ajudar os formadores das comunidades a preparar cursos e ensinar. Depois de um tempo 
sem atividades, a referida Estrutura acaba de ser reativada. Os encontros irão acontecer a cada quatro anos, 
visto que as enormes distâncias entre os diversos mosteiros não permitem reuniões frequentes. Para remediar 
esta dificuldade de reunir regularmente os participantes dos vários países, a Estrutura Sant’Ana está prevendo 
adotar uma plataforma da Web na qual os formadores poderão encontrar diferentes formações. A estrutura é 
presidida por D. Olivier-Marie Sarr, abade de Keur Moussa (Senegal). 

O encontro formativo que deveria ter acontecido em 2020 foi transferido para julho-agosto de 2022  
devido à pandemia do coronavírus. Dezesseis monges e monjas francófonos da África Ocidental irão se reunir 
no Mosteiro das Clarissas de Abidjan e depois em Bouaké. As aulas serão ministradas por irmãos e irmãs de 
diferentes mosteiros, dentre os quais uma irmã francesa professora no Instituto Católico de Toulouse.

• América Latina - Associação ABECCA

A Associação ABECCA (Associação Beneditina-Cisterciense do Caribe 
e dos Andes) foi fundada há quarenta anos. Ela reúne todas as comuni-
dades beneditinas e cistercienses do México, América Central, América 
do Sul (à exceção do Brasil e do Cone Sul) e diversas ilhas do Caribe. 
Falam-se três línguas: espanhol, inglês e francês. A ABECCA abrange 
um território imenso. Os desafios são numerosos. Normalmente, a cada  
quatro anos reúne-se uma assembleia geral.

O encontro da Associação previsto para 2021, adiado em razão 
da pandemia do coronavírus, será realizado entre 20 e 25 de junho de 2022 no Mosteiro de Esquípulas, na  
Guatemala.

• Internacional – CIB (Comissão International das Bénéditinas)

O próximo Simpósio da CIB será entre 8 e 11 de setembro de 2022 na 
Hospedaria das Irmãs Beneditinas de Tutzing, em Roma.

• Internacional – Santo Anselmo: Encontro de Liderança (LRB)

Funcionando em parceria com a Faculdade de Administração e de 
Gestão da Universidade de Sankt-Gall (Suíça), o Curso de Liderança e a  
Regra de São Bento é dirigido pelo Professor emérito Günter Müller-Stewens 
(Sankt-Gall) e o Professor Mauritius Wilde (Prior do Colégio Internacional 
de Santo Anselmo).

O objetivo é estabelecer uma plataforma de reflexão e de formação ba-
seada na interação entre a Regra de São Bento, a Doutrina Social da Igreja 
e a Ciência de Governo e Gestão. Trata-se de um programa destinado aos 

Encontro de um ano anterior.

Assembleia da ABECCA em 2017.
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religiosos, religiosas e leigos em posição de liderança e de gestão nas comunidades monásticas. O próximo 
curso se realizará entre 10 e 22 de setembro de 2022.

• Internacional - Percurso «Ananias»

O Percurso «Ananias» é um período de formação de oitenta dias 
destinado a responsáveis e formadores monásticos de língua francesa: 
mestres/as de noviços, subpriores/sas, hospedeiros/as, ecônomos... 
Não é uma formação universitária, mas baseada na experiência. Além de 
diversos cursos (vida monástica, acompanhamento espiritual, noções de 
economia, etc.), são também previstas visitas a lugares e comunidades.

Em razão da pandemia do coronavírus, o Percurso foi adiado para 
2022 (7 de setembro a 1º de dezembro). Vinte e um monges e monjas 
já estão inscritos, dentre eles quatro do Vietnã, nove da África e três do 
Madagascar.

Na graça da vinda do Espírito Santo, permaneçamos vigilantes na escuta da vontade de Deus e num 
sincero desejo de realizá-la de modo efetivo.

 Muito fraternalmente,

 Dom Jean-Pierre Longeat

 Presidente da AIM

Secretariado da Aliança Inter-Monástica

7 rue d’Issy - 92170 Vanves - França
Tél.: +33 (0)1 46 44 79 57

info@aimintl.org - aim.vanves@wanadoo.fr
allianceintermonasteres@aimintl.org

Para o Boletim: bulletinaim@gmail.com

Nova conta bancária da AIM:

Conta: Alliance Inter Monastères
CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE

Agence Économie sociale Saint-Quentin
14 avenue du Centre

78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
França

RIB: 17515 90000 08017951995 25
BIC: CEPAFRPP751

IBAN: FR76 1751 5900 0008 0179 5199 525

Grupo «Ananias» de um ano anterior.


