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Nas páginas que seguem, a Aliança Inter-Monástica dá notícias sobre a vida monástica em 
alguns mosteiros da família beneditina. Nesta nova circular, constam algumas informações 
acerca da última reunião do Conselho, a partida de Irmã Gisela do Secretariado Geral, os dois 
últimos Boletins e, é claro, sobre a vida dos mosteiros nos vários continentes, além de alguns 
projetos para dar apoio. 



O Conselho da AIM, na Abadia de Schottenstift (Viena, Áustria) 

Entre os dias 30 de novembro e 1o de dezembro de 2016, o Conselho da AIM reuniu-se 
em Viena (Áustria), no Mosteiro beneditino de Schottenstift. A acolhida de Dom Abade 
Johannes e da comunidade foi muito fraterna. Os locais, bem adaptados, proporcionaram a 
realização de um bom trabalho. 

O tema principal do encontro versou sobre maneira como as três Ordens da família 
beneditina poderão contribuir para fazer face ao futuro. A presença do Abade Primaz, Dom 
Gregory Polan, dos Abades Gerais das Ordens Cistercienses, Dom Eamon Fitzgerald e Dom 
Mauro-Giuseppe Lepori, e da Presidente da CIB, Irmã Judith-Ann Heble, permitiram alicerçar 
de maneira consistente as bases dessa colaboração, além de situar o papel da AIM nessa 
perspectiva. 

É urgente trabalharmos em conjunto e darmos um andamento bem coordenado aos 
objetivos que temos nas diferentes regiões do mundo. Encontraremos referências a essa 
perspectiva no próximo número do Boletim da AIM.  
 
 
Irmã Gisela Happ, 16 anos a serviço da AIM 

Irmã Gisela Happ OSB acaba de deixar sua função de Secretária 
Geral da AIM internacional. Queremos aqui prestar-lhe ainda 
uma homenagem. 

Irmã Gisela entrou no Mosteiro de Eibingen, na Alemanha, 
em 1972. Estava então bem decidida a passar a vida inteira 
dentro dos quatro hectares da clausura do mosteiro. Pouco 
depois de concluída a sua formação, assumiu o ofício de 
celeireira durante vários anos. A esse título, ocupou-se da 
fundação do Priorado de Marienrode, pelo qual tem um carinho 
muito grande. Quando foi convidada para tornar-se Secretária 
Geral da AIM, havia completamente esquecido seus estudos de 

francês no colégio e não conhecia nada da vida dos mosteiros nos outros continentes. 
Detestava viajar. Quando se viu nos Champs-Elysées, em Paris, disse: «Ich bin im falschen 
Film» (Eu estou num filme ruim, num mau sonho); e foi o mesmo pensamento que teve 
quando esteve em Sidney (Austrália) e na China!  

Com grande eficiência, adquiriu as necessárias 
competências e superou desafios imensos. Contou com a 
preciosa colaboração de Irmã Mary-Placid Dolores 
OSB. E sempre dizia que sem Irmã Placid não teria sido 
possível realizar esse trabalho. 

Promoveu a criação do «Centro João XXIII»; 
desejava, ao mesmo tempo, favorecer os estudos para as 
Irmãs da família beneditina, em Paris, e participar do 

desenvolvimento da Comunidade de Vanves. 

Fidelíssima à oração, embora bastante ativa, Irmã Gisela concentrava o seu trabalho no 
Secretariado da AIM e na comunidade de Vanves. Fez muito para que a AIM se 
desenvolvesse e ajudasse financeiramente a projetos mais e mais numerosos. 



A AIM deve a Irmã Gisela uma imensa gratidão por todo o trabalho realizado fielmente 
durante todos esses anos. Felizmente ela continuará ligada à AIM e se encarregará das 
relações com os países de língua alemã. Queremos expressar-lhe nossos melhores votos para 
essa nova etapa. 

 
Irmã Christine Conrath OSB, da Abadia de Notre-Dame de Jouarre, 

está integrando o Secretariado da AIM há alguns meses. Por conseguinte, 
abre-se uma nova página da história da AIM. 
 

 
Boletim da AIM 

O número 111 do Boletim da AIM trata do Congresso dos Abades 
e Priores beneditinos, ocorrido em Roma, em setembro de 2016. Nele 
constam as conferências que foram proferidas, além de algumas outras 
intervenções; notícias dos mosteiros e crônicas de viagens ou atividades, 
bem como recensões de livros mais recentes. 

Queremos lembrar que, além da edição em língua francesa, há 
outras edições em inglês, alemão, espanhol, português e, agora, em 
italiano como encarte da revista La Scala, da Abadia de Noci. 
Chamamos a atenção para o Boletim em espanhol, atrasado em dois 
números (o número 110 está sendo impresso, e o número 111, em 

preparação; o Boletim em português-brasileiro está ainda mais atrasado; diversos números 
ainda não foram traduzidos e o próximo número será o 111. 

O número 112, previsto para maio de 2017, tratará da vida monástica no feminino. Um 
novo modelo será então lançado com novas temáticas e mais atração.  

O Boletim é, de fato, um excelente meio de comunicação. Seria importante que os 
mosteiros do mundo inteiro pudessem garantir sua existência seja assinando-o efetivamente, 
seja assumindo a assinatura para os mosteiros que não têm meios para pagá-la. 

A maior parte dos artigos do Boletim podem ser acessados através do site internet da 
AIM (www.aimintl.org) algum tempo depois de sua publicação impressa. No entanto, 
levando em conta que nem todos os mosteiros têm acesso fácil à internet, a consulta de um 
site web não substitui a leitura de um fascículo impresso. Muitos mosteiros leem o Boletim no 
refeitório ou antes das Completas, ou mesmo durante uma reunião de comunidade. 
Gostaríamos de agradecer a todas as sugestões que nos têm sido dadas para melhorar esse 
veículo de ligação fraterna entre os mosteiros. 

 
 
Notícias 

América Latina 
Dom Oscar, Abade de Humacao (Porto Rico), tornou-se Presidente da ABECCA, 

sucedendo a Madre Stella OCSO que não é mais Prioresa de Juigalpa (Nicarágua). A próxima 
reunião da ABECCA se realizará de 13 a 16 de julho próximo, na Colômbia. 

Na Colômbia, Dom Abade Guillermo, de Guatapé et Medellin, foi eleito Presidente da 
Congregação de Subiaco – Monte Cassino. Padre Humberto foi reeleito Prior-Administrador 



de Guatapé por mais um ano. Em Medellin, os monges pretendem construir um pequeno 
mosteiro separado do colégio que está ligado à 
comunidade. 

A comunidade de Lurín, no Perú, fundada pela 
Congregação Cisterciense de Las Huelgas, pediu sua 
agregação à Ordem Trapista. 

A próxima reunião geral da CIMBRA acontecerá em 
novembro de 2017, em Vinhedo, Brasil. A CIMBRA é uma 
organização muito viva que toma numerosas iniciativas, 
notadamente em matéria de formação. 
 
África 

Reunião Pan-Africana: durante o Congresso dos Abades, em Roma, setembro de 2016, 
tratou-se de reunir os superiores/as monásticos francófonos e anglófonos da África, em 
Nairóbi. O projeto está em fase de elaboração. 

Uma socióloga alemã, Katrin Langewiesche, publicou um estudo sobre a economia dos 
mosteiros na África Ocidental com a participação de jovens pesquisadores em sociologia. 
Uma apreciação das premissas desse trabalho será publicada no Boletim 112 da AIM. 

Na África do Sul, no Casa de Retiros «Bom Pastor», nas proximidades de Hartbeespoort 
Dam, realizou-se um encontro de formadores organizado pela Associação Beneditina e 
Cisterciense da África do Sul (BECOSA). O tema do 
encontro foi: «Formação monástica no século 21». Os 
formadores presentes eram em número de doze, 
provenientes de oito comunidades beneditinas da África 
do Sul e da Namíbia. O encontro foi organizado e 
moderado por Dom Mark Butlin OSB, da AIM. 

Ele percebeu que nós transformamos com muita 
frequência a «formação monástica» em «informação 
monástica» associada a uma avaliação do comportamento 
do noviço com relação à comunidade, ao estudo e ao trabalho. 

Deveríamos, sobretudo, considerar a formação como algo que permita, simultaneamente, 
ao formador e a quem está em formação, entrar numa relação vivencial com Deus e com a 
comunidade dos irmãos e irmãs, mediante a experiência de uma verdadeira comunhão. 
 
Ásia 

Por iniciativa da Ordem Cisterciense, realizou-se no 
Vietnã um encontro para formadores dos mosteiros 
cistercienses e beneditinos daquele país. O tema do 
encontro foi o acompanhamento espiritual e o 
discernimento durante o tempo da formação. Cerca de 
sessenta pessoas participaram do encontro, realizado no 
mosteiro de Phuoc Son, da Congregação Cisterciense da 
Sagrada Família. 

Intervieram no encontro: Dom Mauro-Giuseppe, 
Abade Geral da Ordem Cisterciense, Dom Vladimir, Abade de Lérins, Dom Jean de la Croix, 
Abade de Phuoc Son e Presidente da Congregação da Sagrada Família, Madre Marie-



Madeleine, Prioresa de Vanves e Presidente da Congregação de Santa Batilde, Irmã Thècle, 
da Congregação de Saint-Paul de Chartres, Padre Dominique, antigo mestre de noviços de 
Phuoc Son, Padre Luc Torcal, Procurador Geral da Ordem Cisterciense, et Dom Jean-Pierre, 
Presidente da AIM. 

Foi uma excelente iniciativa para os formadores monásticos, homens e mulheres, daquele 
país, que puderam receber um ensinamento comum e partilhar entre eles suas diversas 
experiências. O acompanhamento espiritual e o discernimento são, hoje em dia, duas tarefas 
imensas em face do desenvolvimento do monaquismo no Vietnã. O encontro pretendeu ser 
um estímulo para aprofundar esses assuntos e desejar ir mais além.  

 
Ordem Trapista (OCSO) 

As diversas regiões da Ordem Trapista estão preparando o Capítulo Geral da Ordem que 
terá lugar no outono (europeu) de 2017. 
 
 
Alguns projetos recentes, ajudados pela AIM  

 – América Latina: Cimbra Jovem (Brasil) 

 – África: Jinja (Uganda) 

 – África: Lubango (Angola) 
 
 
 
Muito obrigado a todos e a cada um pela ajuda indispensável que podem oferecer aos 

novos mosteiros de nossa família beneditina. Os projetos – numerosos – continuam chegando 
para o novo semestre. Guardemos tudo isso numa só oração. 

 
Muito fraternalmente,  
 

 

 Dom Jean-Pierre Longeat OSB 

 Aliança Inter-Monástica 

 
 
 
 
 
 
 

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

Tél. : (33) 01 46 44 60 05 

aim.vanves@wanadoo.fr 

allianceintermonasteres@gmail.com 

Para o Boletim: bulletinaim@gmail.com 



SITUAÇÃO

O Brasil compreende mais de oitenta comunidades e missões vivendo sob a 
Regra de São Bento. No final de um longo processo, iniciado em 1967, a CIM-
BRA adotou seus novos Estatutos em 2000. A associação estará festejando 
seus cinquenta anos de existência em 2017.

Objetivos da CIMBRA:

– Promover e coordenar a aproximação e os contatos entre as comunidades 
dos ramos masculinos e femininos do Brasil que seguem a Regra de São Bento 
e suas respectivas Constituições.

– Promover, organizar e realizar cursos, conferências, congressos, se-
minários e debates, favorecendo o estudo de temas monásticos e procurando 
estabelecer uma colaboração eficaz entre seus membros.

– Promover o intercâmbio com entidades congêneres.

Em 1976, realizou-se o primeiro encontro para jovens das comunidades, 
chamado CIMBRA Jovem. Há cerca de três anos foi criado um ciclo de estu-
dos em três anos, cujo objetivo é oferecer uma verdadeira introdução acadê-
mica aos estudos monásticos. A maioria das comunidades locais do Brasil não 
se acha em condições de oferecer esta formação a seus jovens professos. Uma 
boa parte do ensinamento pode ser retransmitida pelos participantes em suas 
respectivas comunidades de origem, como uma contribuição para a formação 
permanente. Os jovens formados podem se tornar formadores em suas próprias 
comunidades.

SOLICITAÇÃO

A Semana de Formação da CIMBRA Jovem acontecerá entre os dias 17 e 
25 de janeiro de 2017, no Mosteiro de São Bento de Vinhedo. Ela retomará 
a temática da Sessão de 2015 e os pontos essenciais da Regra de São Bento, 
contando com a presença de vários palestrantes qualificados. São esperados 
quarenta participantes. A despesa total é estimada em 9.560 euros. Foi solici-
tada à AIM uma ajuda de 5.000 euros.

Montante solicitado: 5.000 euros.

Semana de Formação sobre a Regra de São Bento
Conferência de Intercâmbio Monástico do Brasil (CIMBRA, Brasil)



SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

Jinja é uma cidade situada ao norte do Lago Vitória; é o segundo centro comer-
cial de Uganda.

O Lago Vitória, considerado por muitos como a nascente do Nilo, é alimentado 
por cursos de água bastante caudalosos, dos quais o maior provém de Ruanda. O 
Nilo possui dois grandes afluentes chamados «Nilo branco« e «Nilo azul». O rio 
perto de Jinja, chamado Nilo Vitória, é parte da trajetória do Nilo branco, enquanto 
o Nilo azul, proveniente da Etiópia, se encontra com o Nilo branco em Cartum.

HISTÓRICO

As Irmãs Beneditinas Missionárias de Tutzing chegaram em 1993 para abrir sua 
primeira casa em Uganda, nas proximidades da cidade de Jinja.

Na residência monástica do Priorado, concluída em 2007, vive atualmente uma 
comunidade internacional de quinze Irmãs procedentes de Uganda, Quênia, Filipi-
nas e Coreia.

ESTATÍSTICAS

Quinze Irmãs, das quais oito professas perpétuas e sete professas temporárias.

ATIVIDADES

Em 1995, as Irmãs abriram um dispensário para os moradores da localidade e 
um jardim de infância que, mais tarde, tornou-se a escola atual.

O dispensário mantido pelas Irmãs recebeu um prêmio como expressão do re-
conhecimento oficial por parte das autoridades governamentais.

A escola possui um total de setecentas crianças até à idade de treze anos e man-
tém um internato para cem alunos, notadamente órfãos e vítimas de maus tratos e 
da miséria social. Além de cristãos, acolhe também hindus e muçulmanos. A Escola 
São Bento está classificada em quarto lugar no Distrito, num total de cinquenta e 
seis escolas.

SOLICITAÇÃO

As Irmãs gostariam de melhorar ainda mais a qualidade do ensino:
– Atualmente, formar dirigentes católicos requer competências em informática. As crianças diplomadas são, na maio-
ria das vezes, matriculadas em escolas secundárias de alto nível, mas não têm nenhuma formação em informática.
– Melhorar a qualidade da educação dos alunos, que requer o aumento de recursos para a administração e os profes-
sores.

Investimento previsto:
- computadores mais atualizados para o setor administrativo (dois computadores portáteis e impressoras);
- aquisição de três computadores e uma impressora para os professores (atualmente eles não têm nada à disposição);
- aquisição de quinze computadores para as salas de aula (atualmente os alunos não têm nenhum).

O custo total importa em 16.290 euros.

Montante solicitado: 15.800 euros.

Compra de computadores para a escola
Irmãs Missionárias Beneditinas de Tutzing, em Jinja (Uganda)



SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

Luanda é a capital de Angola, na África meridional. Situada no noroeste do 
país, à beira do Oceano Atlântico, a cidade goza de um clima tropical seco. Luanda 
é o principal centro econômico do país, concentrando nela as atividades terciárias 
e industriais. Desde 2002, graças à paz civil recuperada e ao lucro obtido com a 
extração de petróleo em jazidas offshore, situadas não muito longe da capital, a 
cidade tem experimentado um crescimento particularmente importante na área de 
construção. O porto escoa os principais produtos do país: petróleo bruto e seus 
derivados, refinados na periferia da cidade, mineral de ferro, café e produtos de 
pesca. A reconstrução das estruturas de transporte, prejudicadas pela guerra civil, 
estão em andamento.

Lubango é uma cidade situada no sul de Angola, capital da Província de Huila. 
Região agrícola muito fértil, sua economia se baseia na agricultura, produção de 
carnes, cerais, tabaco, frutas e legumes.

HISTÓRICO

Irmã Lourdes Ecuva, de nacionalidade angolana, é monja professa do Mos-
teiro beneditino de San Pelayo, em Santiago de Compostela, na Espanha, onde 
ingressou, tendo permanecido vinte e quatro anos na comunidade. Após um longo 
discernimento de sua parte e de sua comunidade, partiu para Angola em 2011 com 
o projeto de lá dar início à vida monástica beneditina.

Por falta de vocações, a comunidade de Santiago não pôde assumir esta funda-
ção e pediu ajuda à Abadia de Santa Escolástica, de Umuoji (Nigéria). Sete Irmãs 
nigerianas aceitaram partir para a fundação com Irmã Lourdes, atual Prioresa da 
comunidade, chamada Santa Maria do Caminho.

Em maio de 2012, as Irmãs se instalaram temporariamente numa casa cedida 
pelo Bispo, em Caxito, nas proximidades de Luanda. Posteriormente, adquiriram 
um terreno situado na Diocese de Lubango.

ESTATÍSTICA
Oito Irmãs de profissão perpétua: sete nigerianas e uma angolana.

SOLICITAÇÃO

A casa atual está localizada num quarteirão barulhento, além de ser muito 
pequena para acolher novas vocações ou abrir uma hospedaria.

Não tendo sido possível encontrar um terreno apropriado para a construção de 
um novo mosteiro na Diocese de Caxito, as Irmãs decidiram se transferir para a 
Arquidiocese de Lubango, onde lhes foi oferecido um terreno melhor. No entanto, 
não dispõem das condições econômicas necessárias para construir.

As Irmãs pediram ajuda a diversos organismos, sobretudo à Conferências Episco-
pal da Espanha, que se dispõe a viabilizar o projeto por meio das reservas que dispõe 
para a nova evangelização. A primeira fase da construção ainda não começou.

O custo total é estimado em 115.000 euros.

Construção de um novo mosteiro
Nova fundação beneditina em Angola

Abadia de Santa Escolástica,  
de Umuoji (Nigéria)

Diocese de Lubango
Diocese de Luanda



Montante solicitado: 36.400 euros.

Aliança Inter-Monástica
IBAN: FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757

BIC: BNPAFRPPBBT


