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Aliança Inter-Monástica
Carta Circular n° 2 - 2020

Caros irmãos, caras irmãs, caros amigos,

N este final de ano, muitos espíritos estão inquietos acerca 
da evolução de nossa humanidade e do mundo em geral. 
Não sabemos muito bem para onde vamos. Não é apenas 

um tempo de crise que estamos atravessando, e sim, mais profunda-
mente, um período de mutação que nos faz entrar numa nova era. Não 
se trata simplesmente de uma desestabilização sanitária, mas de um 
profundo momento de intranquilidade social, cultural e econômica 
que atinge o planeta inteiro.

Monges e monjas, devemos encarar este tempo com os olhos da fé, esperando que o Cristo venha até nós 
e realize o desígnio de amor do Pai. Não tenhamos medo, levantemos a cabeça e enfrentemos essa etapa na 
esperança das coisas que não passam.

Nessa época particular, o lugar dos mosteiros pode, na verdade, ser importante como ambientes de paz, 
de respiração, de renovação, de partilha, de vitalidade. Todas as nossas comunidades são confrontadas à 
fragilidade que afeta todos e cada um, mas, graças à fraternidade, podemos fazer face à provação e ajudar 
outras pessoas. Podemos também favorecer uma solidariedade em escala mundial graças à integração im-
portante de todas as comunidades da família beneditina.

Não faltemos ao encontro com Deus. Ele nos está esperando no âmago mais profundo de nossa história 
humana, partilhando sua própria vida mesmo quando, ao nosso derredor, muitos elementos parecem estar 
se deslocando. É agora a hora da adoração em espírito e em verdade, muito mais além de todas as nossas 
seguranças exteriores.

Santo Advento e Feliz Natal a todos na esperança d’Aquele que vem.

Algumas notícias:

CONSELHO DA AIM

O Conselho realizou sua reunião anual por videoconferência, em novembro passado. Todos os membros 
estiveram presentes ou se fizeram representar. O assunto principal foi a situação dos mosteiros face às 
consequências da crise atual.

Irmã Patrícia, Secretária executiva da União Internacional das Superioras Gerais (UISG), fez uma ex-
celente conferência, apresentando uma releitura das evoluções e relançando pontos de apoio em vista do 
porvir. Sua conferência será publicada no próximo Boletim de AIM.
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SECRETARIADO DA AIM

O Secretariado está centralizado na Rue d’Issy, no 7, no prédio das  
Beneditinas de Vanves. As instalações são bastante funcionais e satisfazem 
plenamente.

EQUIPE INTERNACIONAL

A Equipe internacional foi acrescida de novos membros: P. Christian Temu, OSB (Tanzânia), Procurador 
da Congregação de Sankt-Ottilien, e Ir. Regina Tech, OSB, da Casa Generalícia das Beneditinas Mis-
sionárias de Tutzing.

Doravante, os correspondentes locais, monges e monjas, em cada continente, estarão conectados com 
a Equipe para fazerem regularmente seus relatos, em videoconferência, sobre a situação dos mosteiros ou 
assuntos da atualidade em suas regiões.

CIB

A Comissão Internacional das Beneditinas enviou um questionário sobre a situação 
dos mosteiros femininos através do mundo, em vista da crise ocasionada pela Covid-19. 
Um primeiro resultado será publicado na Carta do Advento.

FORMAÇÃO

NOVIDADE: Santo-Anselmo está propondo 
um curso de formação monástica escalonado em 
dois anos, em espanhol (por apenas 400 euros),  
direcionado aos monges e monjas da América 
Latina. O curso é orientado por Dom Fernando  
Rivas, Abade emérito de Luján.

Para maiores informações : https://ateneo.an-
selmianum.com/mod/page/view.php?id=195

A AIM concederá facilmente bolsas para esse 
curso virtual.

NO MUNDO

BRASIL

■  Como em muitos outros lugares, a reunião da Comissão de Intercâmbio Monástico do Brasil (CIMBRA) 
foi transferida para janeiro de 2021. Contudo, ainda não é certo que a reunião possa ocorrer na data 
prevista. Seu atual Presidente é Dom Filipe da Silva, Abade do Rio de Janeiro, que é também Presi-
dente da Congregação Brasileira.

■  Com relação à formação, a questão da língua limita as possibilidades. O curso de formação monástica 
de Santo Anselmo, em espanhol, poderia ser uma boa oportunidade.

■  Na comunidade das monjas de Salvador da Bahia, foi eleita uma nova 
superiora, Madre Benita Fernandes Sodré, em substituição a Madre 
Maura de Camargo, ela própria tendo sucedido a Madre Vera Lúcia. 
O testemunho desse mosteiro, localizado num bairro marcado pela  
pobreza e com iniciativas sociais bastante atuantes, é algo de impres-
sionante.

https://ateneo.anselmianum.com/mod/page/view.php?id=195
https://ateneo.anselmianum.com/mod/page/view.php?id=195
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■  No imenso território do Brasil há muitas comunidades isoladas. É importante 
que se mantenha permanentemente ativa a preocupação por uma maior solida-
riedade entre todas as comunidades. É este o papel da CIMBRA.

■  O Boletim em língua portuguesa está agora melhor organizado. Diversos  
números dos últimos anos não foram traduzidos de modo a permitir o ritmo 
sequencial das edições francesa, inglesa e alemã. Já foram publicados os nú-
meros 116, 117 e 118. O n° 119 será enviado no primeiro trimestre de 2021. 
O Boletim pode ser um bom elemento de ligação entre as comunidades e um 
instrumento de trabalho.

AMÉRICA LATINA (EXCETO O BRASIL)

■  A situação sanitária é muito ruim em diversos países. O Padre Alex 
Echeandía, Prior de Lurín e Presidente da ABECCA, a associação 
monástica do Norte da América Latina e Caribe, foi gravemente afe-
tado, junto com sua comunidade. A situação está agora bem melhor e 
sob controle.

■  A próxima reunião da ABBECA deverá realizar-se em 2021, no Mosteiro de Esquipulas (Guatemala). A 
ABECCA agrupa quarente e três Mosteiros de dezessete países, do Equador ao México, inclusive as 
ilhas do Caribe. As distâncias entre eles são um sério problema. Na Nicarágua, por exemplo, há dois 
mosteiros separados por uma grande distância.

■  A ABECCA gostaria de organizar um curso anual para formadores. Já houve um primeiro reunindo 
vinte e nove participantes.

Foram feitas duas novas fundações:

■  Na Colômbia, seis irmãs da Venezuela (fundação de Vitorchiano) se 
estabeleceram em El Rosal (cf. Circular de julho de 2019), não muito 
distante do mosteiro dos monges beneditinos. Como se sabe, a situa-
ção política na Venezuela é bastante tensa. Em caso de necessidade, a 
Colômbia poderia servir como lugar de abrigo.

■  No México, o mosteiro de Chiapas foi assumido pela Abadia de Christ in the Desert (USA).

A principal dificuldade dos mosteiros dessa região é a partilha de informações. As conexões de internet 
nem sempre funcionam bem. Os serviços postais deixam muito a desejar. As informações são endereçadas 
aos Superiores(as) que nem sempre se preocupam em comunicá-las aos membros das comunidades.

A estabilidade dos jovens monges e monjas é, por vezes, difícil, sem dúvida mais do que em outros 
continentes. Na verdade, é preciso inventar um novo gênero de vida monástica.

Seria possível imaginar uma subdivisão da Região ABECCA em zonas menores? Já existe uma conferên-
cia dos mosteiros do México, a UBC, que agrupa dez mosteiros e se reúne três vezes ao ano.

■  Chamamos ainda a atenção para as dificuldades encontradas pelos dois mosteiros cistercienses da Bolívia 
(Apolo e La Paz), muito provados pela perseguição do governo, sobretudo devido a suas atividades es-
colares. As irmãs alemães presentes nesses mosteiros tiverem que se exilar, e justamente eram elas que 
dirigiam as classes superiores.

ÁSIA DO LESTE

■  Não foi possível realizar o encontro da BEAO, que reúne os beneditinos, cistercienses e trapistas da 
Ásia do Leste (Extremo Oriente). Previsto inicialmente para este ano, no Vietnã, o referido encontro 
foi transferido para 2021.
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■  Dois jovens monges regressaram ao Priorado de Taïwan (Wimmer) 
após concluírem seus estudos, um em Santo Anselmo e o outro em 
Saint Vincent, Latrobe (USA); um terceiro, que estudava também em 
Saint Vincent, deve retornar em breve. Esta comunidade exerce um 
importante papel nas relações com a China.

■  As Irmãs Beneditinas de Thu-Duc (Congregação de Santa Batilde, 
Vanves), no Vietnã, preparam atualmente uma nova fundação. Estão procurando adquirir um terreno 
situado a meio caminho entre Thu-Duc (perto de Ho-Chi-Minh City) e Loc Nam (perto de Dalat, a 
cerca de 200 km de Ho-Chi-Minh City).

ÍNDIA

■  Durante seu primeiro encontro, em março de 2020, a ISBF elegeu seu 
novo Presidente na pessoa de P. James Mylackal, Prior de Navajeevan.  
Todos os encontros de formação programados para este ano foram 
transferidos para 2021.

■  A crise sanitária é gravíssima na região: no outono passado, houve cerca de 100.00 mortes. Vários  
irmãos e irmãs faleceram. A pressão psicológica é forte. Contudo, os mosteiros sobrevivem na oração 
e nas atividades ordinárias, sem ministério externo e sem atividades escolares.  Sabemos o quanto 
essas duas dimensões são importantes nos mosteiros da Índia.

ÁFRICA

■  Três irmãos da pequena comunidade de Midelt (Marrocos) estão hos-
pitalizados com infecção pulmonar: o Prior, P. Jean-Pierre, Irmão José 
Luís e Irmão Jean-Pierre. Exames mais aprofundados dirão se se trata 
da Covid-19. Mais detalhes podem ser lidos no site da Ordem (https://
ocso.org/).

■  ABE: a comissão preparatória do Encontro Monástico Pan-africano (African Benedictine Encounter, 
ABE) deveria ter se reunido em maio último, em Ndanda (Tanzânia), mas, devido à pandemia, não 
pôde acontecer. Não tendo sido possível programar o mencionado encontro, uma nova reunião prepa-
ratória está marcada para janeiro de 2021, por videoconferência, quando serão decididos os próximos 
passos.

■  A «Estrutura Sant’Ana» para a formação de formadores foi reativada. O curso de três meses, que 
deveria ter acontecido em abril-junho de 2020, foi remarcado para junho-agosto de 2021 em razão 
da pandemia do coronavírus. Treze monges e monjas francófonos da África Ocidental se reunirão no 
Mosteiro das Clarissas de Abdijan (Costa do Marfim), e depois em Bouaké.

■  Preocupado com a formação dos monges, o Superior de Bouaké fundou,  
em 2016, um Studium de formação filosófica e teológica ligado ao cur-
rículo de estudos da Faculdade de Teologia da UCAO (Universidade 
Católica da África Ocidental). Foi assinado um contrato entre o Studium  
e a Faculdade relativo ao currículo de estudos, aos professores de cada 
matéria e aos diplomas. O ciclo filosófico, com duração de dois anos 
e que permite o ingresso na UCAO, terá a duração de cinco anos para 
o Studium; o bacharelado canônico em teologia também está previsto. O ciclo de teologia vai de fe-
vereiro a abril; o ciclo filosófico, de outubro a dezembro. O contrato prevê ainda que a formação seja 
mais orientada para a vida monástica, visto que a finalidade do Studium é a formação de monges. Ini-
cialmente previsto para os irmãos de Bouaké, o Studium abriu suas portas, em 2019, para os monges 
e monjas dos outros mosteiros da sub-região.

https://ocso.org/
https://ocso.org/
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EUROPA

A comunidade de Vitorchiano (Itália) foi muito atingida pelo Covid-19. As 
Irmãs formaram grupos, cada um deles isolado em dependências do mosteiro: 
hospedaria, noviciado, etc.

Outras comunidades foram ou ainda estão sendo bastante atingidas pelo 
Covid.

Constatamos também o fechamento de várias comunidades trapistas na França, dentre as quais a Abadia 
de Sainte-Marie du Désert, onde será desenvolvida uma iniciativa chamada «Le village de François» («A 
aldeia de Francisco»). Trata-se do projeto de um grupo de empresários cristãos que pretendem possibilitar 
a acolhida de pessoas – das quais algumas em dificuldade – no espírito da ecologia integral da Encíclica 
Laudato Si’.

Percebe-se cada vez mais o surgimento de iniciativas de renovação monástica sempre mais numerosas 
na Europa do Leste.

BALANÇO FINANCEIRO

As receitas e as despesas continuam a baixar. De fato, várias fundações privadas que nos ajudavam 
muito no passado não têm mais possibilidades de fazê-lo. Os mosteiros de alguns países têm feito menos 
doações.

O Secretariado reduziu muito suas despesas, mas, mesmo assim, está longe de compensar a diminuição 
de doações.

Il est temps pour l’AIM de se doter de structures plus fortes pour bénéficier d’avantages plus importants. 
L’AMTM et l’AIM sont en train de réfléchir à ces questions. 

En tout cas plus que jamais, la solidarité doit être au programme.

Resultado ordinário (síntese)

Receitas

Saldo

Despesas

variação variação (4 
anos)

Receitas Despesas
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DUAS COMUNICAÇÕES

■  Isabelle Jonveaux, socióloga em função na Áustria, lançou uma pesquisa sobre o 
monaquismo atual. Esta pesquisa visa as atividades de e-comércio (comércio on-
line) de nossos mosteiros. Grato àqueles que tiverem a bondade de responder.

■  E-comércio e comunidades monásticas: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf4d0xBGCnN0SBHnVBWH9ko4no5boTFbQ2qhlyTzZijsCnZ4Q/
viewform?usp=sf_link

■  Acaba de ser publicado um livro multilínguas (inglês, espanhol, português, francês): trata-se de um 
apoio à lectio divina com textos do Evangelho nas páginas da esquerda e desenhos correspondentes 
nas páginas da direita, do famoso artista brasileiro Cláudio Pastro. Recomendamos vivamente esta 
obra. Para encomendá-la, eis o endereço:

■  Pedidos em francês: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/BdeC-Claudio-Pastro.html

■  em inglês: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/
BdeR-Claudio-Pastro-Anglais.html

■  em espanhol: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/
BdeR-Claudio-Pastro-Espagnol.html

■  em português: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/
BdeR-Claudio-Pastro-Portugais.html

CONCLUSÃO

No site internet da AIM (http://www.aimintl.org) vocês encontrarão a divulgação de alguns projetos 
com pedidos de ajuda feitos neste último semestre. Agradecemos examiná-los com atenção e ajudar esse 
ou aquele que mais lhes convier. Inclusive, seria até possível entrar em contato com o mosteiro em questão 
e acompanhar o projeto que pode ser uma bolsa, uma construção, uma renovação, uma atividade lucrativa.

Devemos construir a integração monástica de uma maneira concreta, além de todas as fronteiras, 
no empenho da fraternidade. Seria um modo concreto de responder ao apelo da Carta Encíclica 
do Papa Francisco, Fratelli tutti, para construir um mundo novo: os mosteiros devem verdadei-

ramente, todos juntos, tomar parte nele.

Um profícuo Advento para todos e um santo Ano Novo de 2021.
Na esperança,

 D. Jean-Pierre Longeat
 Presidente da Aliança Inter-Monástica
 

Conta bancária em euros
Alliance Inter Monastères
BNP Paribas - Agence Paris Maine-Vaugirard
40 Boulevard du Montparnasse
F-75015 PARIS
IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757
BIC : BNPAFRPPBBT

Conta bancária em USD
ALLIANCE INTER MONASTERES
Bank: BNP PARIBAS
Agence PARIS XVe (02353) - France
IBAN: FR76 3000 4022 4400 0185 0014 026
BIC: BNPAFRPPPSU
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