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SÍNODO SOBRE A SINODALIDADE

Continuamos atentos à preparação do Sínodo sobre a sinodalidade. O último Boletim da AIM (no 123) 
trouxe algumas contribuições. Permito-me insistir aqui no artigo que faz referência à experiência sinodal tal 
como a viveu a comunidade de Thibirine. Creio ser um texto que pode servir de referência para prosseguir 
nesse caminho, de maneira que as comunidades também possam experimentar uma verdadeira renovação. 
Não basta apenas ler o artigo, mas ver concretamente a maneira de pô-lo em prática em cada uma de nossas 
comunidades.

A sinodalidade é parte intrínseca do tesouro de nossa tradição monástica. Seria ótimo dar uma nova atuali-
dade a esta dimensão. O recente documento preparatório do Sínodo «Alarga o espaço de tua tenda» vale a pena 
ser lido e trabalhado.

A FUNDAÇÃO BENEDICTUS

Nós já havíamos mencionado a criação da Fundação Benedictus. Este orga-
nismo está caminhando. Seu pleno desenvolvimento ainda necessita de tempo. 
Jerôme De Leusse, seu presidente, e Irmã Christine, secretária-geral da AIM, não 
têm medido esforços para encontrar bons colaboradores e obter os melhores  
resultados.

Lembremos que o objetivo da Fundação, com o apoio da Caritas-France, tem 
por finalidade levar apoio moral e financeiro com o propósito de apoiar as ati-
vidades de desenvolvimento social, cultural, econômico e ambiental, visando a 
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Caros irmãos, caras irmãs, caros amigos,

Recebam todos nossos melhores votos neste período 
do Natal. O Senhor vem, ilumina nossa estrada e nos 
conduz no caminho da paz. Eis nossa esperança.

A situação na Ucrânia não melhora. Continuamos próximos das comu-
nidades que, dolorosamente, têm assumido o destino de todo um povo e, 
mais amplamente ainda, o equilíbrio mundial. Muitos esforços têm sido 
feitos em vista de uma real solidariedade. A Comunhão Internacional das 
Beneditinas (CIB) tem sido particularmente ativa. As comunidades da 
Polônia se têm mostrado muito acolhedoras com relação aos refugiados. 
O testemunho de fraternidade nesses tempos de crise tem sido particular-
mente impressionante nos mosteiros e ao redor dos mosteiros. Não nos 
esqueçamos dos países da África atingidos pela guerra. Estamos próximos 
das necessidades de uns e de outros tanto quanto possível. Apesar de todas 
essas tensões, a vida regular de oração, de trabalho e de acolhida continua  
em cada mosteiro de maneira admirável.

Corte de eletricidade no mosteiro de Lviv.
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promoção e a 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. A Fundação 
pode emitir notas fiscais, o que não é o caso da AMTM e da AIM.

Esta Fundação vem complementar o trabalho da Aliança Inter-Monástica, que continua a receber direta-
mente ajudas financeiras por parte de mosteiros, de vários organismos e de particulares, a fim de apoiar projetos 
que dizem respeito à formação, construção e renovação de edifícios especificamente religiosos, bem como 
às atividades lucrativas dos mosteiros. A associação «Les Amis des Monastères à Travers le Monde» (AMTM) 
continua sua ação sensibilizadora tendo em vista a manutenção da vida dos mosteiros da África, Ásia, América 
Latina, Oceania e Europa do Leste.

A Fundação Benedictus no site da Caritas-France:

https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-benedictus/

Fazer uma doação através da Fundação Benedictus:

https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-benedictus

Fazer uma doação diretamente à AIM:

https://www.aimintl.org/pt/2015-05-29-13-28-56/soutenir-nos-projets

NOTÍCIAS

África

África do Sul - BECOSA

Os superiores homens e mulheres da África do Sul, da Namíbia e do Zimbábue se reunirão em fevereiro de 
2023 em vista do próximo encontro do BECOSA.

África Oriental

Os mosteiros da Tanzânia enviam cada vez mais pedidos de ajudas à AIM. Nós nos alegramos com a presença 
ativa, naquele país, de Dom Christian Temu, abade de Ndanda. Ele colaborou conosco durante algum tempo 
como membro da Equipe internacional.

África Ocidental

O «Studium» fundado pelo mosteiro de Bouaké, na Costa do Marfim, 
obteve em 2021-2022 um grande sucesso, com mais de uma vintena de 
estudantes vindos dos mosteiros da África Ocidental. Seria desejável 
tornar conhecido esse «Studium» de qualidade para além da África 
Ocidental. Os organizadores propõem aos mosteiros da Europa enviar 
um ou outro estudante, ao menos para o ano preparatório. Isso per-
mitiria uma experiência mais enriquecedora tanto na introdução aos 
estudos, quanto na partilha da fraternidade e na sensibilização para 
com outras culturas e outras dimensões da vida da Igreja e da vida monástica. Depois desse ano preparatório, 
seria bom que houvesse ainda a possibilidade de continuar os estudos no próprio lugar, ou mesmo seguir um 
ciclo de estudos em alguma faculdade, no seminário, no STIM ou em Santo Anselmo, em Roma.

Nigéria

O primeiro grupo do Instituto Monástico do BECAN foi concluído com a entrega dos diplomas aos estu-
dantes, em 2020, após ter funcionado três anos.

Por ocasião da última reunião dos superiores do BECAN, entre 26 e 30 de abril do corrente ano, realizada 
na abadia de Nike, os superiores do BECAN votaram por unanimidade a favor da transferência do Instituto 
Monástico do BECAN para o mosteiro de Saint-Benoît de Ewu Ishan. A hospedaria de Ewu tornou-se a sede do 
Instituto monástico desde agosto do corrente ano. O programa foi organizado com uma duração de dois meses 
a cada ano, num período de dois anos.

De agosto a setembro de 2022 realizou-se a formação para cerca de vinte novos alunos e alunas.

https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-benedictus/
https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-benedictus
https://www.aimintl.org/pt/2015-05-29-13-28-56/soutenir-nos-projets
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Índia - ISBF

A última reunião da ISBF realizou-se na abadia de Asirvanam, entre 19 e 27 de abril de 2022, sob a pre-
sidência do P. James Milackal. O próximo encontro acontecerá entre 12 e 16 de fevereiro de 2023. Haverá um 
dia dedicado ao diálogo inter-religioso. Os outros temas tratarão sobre a sinodalidade na vida monástica e 
sobre o pós- COVID nas comunidades.

América latina - associação ABECCA

A última reunião da ABECCA realizou-se em novembro. Foi eleito um novo presidente 
na pessoa do Padre Humberto Rincón Fernández, abade da abadia de Guatapé (Colômbia), 
que sucede ao Padre Alex Echeandía, superior da comunidade de Lurín (Peru). Este último, 
juntamente com os membros da Diretoria, realizou um notável trabalho de reestruturação 
e planejamento desse organismo que abarca uma imensa região, reunindo, por isso mesmo, 
um grande número de mosteiros em contextos os mais variados (Norte da América Latina 
e Caribe).

Internacional

Capítulos Gerais

Os Capítulos Gerais das duas Ordens Cistercienses se reuniram em 2022. O Capítulo 
dos Trapistas (OCSO) elegeu um novo Abade Geral, Dom Bernardus Peeters, que, de ime-
diato, solicitou à Ordem inteira exprimir os sonhos nutridos por seus membros. Um pro-
cesso de sinodalidade foi deveras experimentado, vivido no transcurso das duas grandes 
sessões desse Capítulo, em fevereiro e em setembro. Foi, de fato, um belo acontecimento.

Tive a alegria de participar, por alguns momentos, do Capítulo Geral dos 
Cistercienses (OCist), no qual Dom Mauro Lepori foi reeleito Abade Geral. Pude 
sentir o desejo de unidade, de paz e também de audácia para enfrentar o porvir 
com ânimo.

CIB

A CIB reuniu-se em Roma, na Casa Generalícia das Irmãs de Tutzing. Irmã Christine 
participou do evento. Irmã Lynn McKenzie foi reeleita Moderadora da CIB. As conferências 
podem ser encontradas no site da CIB.

AIM

Reuniões

O Conselho da AIM esteve reunido no mês de novembro, na abadia de  
Ampleforth, Inglaterra. Foi ocasião para acolhermos vários membros novos: 
Dom Bernardus Peeters (Tilburg, Países Baixos), novo Abade Geral dos Tra-
pistas, Madre Anna Brennan, abadessa de Stanbrook, Madre Franziska Lukas, 
abadessa de Dinklage, P. David d’Hamonville, ex-abade de En-Calcat e Visi-
tador da Província Francesa da Congregação de Subiaco-Monte-Cassino.

O Comitê Executivo foi renovado e se compõe, doravante, dos seguintes 
membros: P. Javier Aparicio Suárez, Procurador da Congregação de Sankt- 
Ottilien, Ir. Lumen Glória Dungca, Vigária da Prioresa Geral das Beneditinas Missionárias de Tutzing, P. Lluc 
Torcal, Procurador Geral da Ordem Cisterciense e, obviamente, o Presidente e a Secretária da AIM.

Durante este Conselho, foram abordados diversos assuntos; a conferência do Abade de Ampleforth, Dom 
Robert Igo, falando de sua experiência ao retornar para Ampleforth, depois de vários anos como superior no 
Zimbábue, foi muito apreciada. Será publicada no próximo Boletim da AIM.
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Boletim da AIM

O Boletim da AIM continua a ser editado duas vezes por ano. Os Boletins de língua francesa, inglesa e alemã 
são publicados quase ao mesmo tempo. A versão italiana, que é uma seleção de textos do Boletim completo, 
está funcionando bem. A versão portuguesa sai com algum atraso, pelo fato de que as traduções e sua relei-
tura demandam tempo. A versão espanhola foi assumida pelo Movimento 
Manquehue (Chile); a pandemia e outras dificuldades atrasaram a elabora-
ção do Boletim. Os Boletins nn. 121 e 122 não serão impressos, porém os 
artigos serão em breve publicados no site da AIM. A comunidade de Lurín 
(Peru) aceitou retomar a edição do Boletim em espanhol. Esperamos que 
esta edição será publicada, no futuro, com mais regularidade. Queremos 
agradecer calorosa e fraternalmente à equipe de Manquehue, particular-
mente a Mariana Echenique, por sua dedicação, simpatia e entusiasmo.

Por outro lado, parece que a entrega postal do Boletim, num certo número de países da América Latina, 
não é confiável. Estamos refletindo sobre a possibilidade de enviar uma versão eletrônica do Boletim às comu-
nidades que desejarem.

Apelo a doações

Esta circular é ocasião de agradecer a todos os que ajudam a AIM na elaboração dos projetos que rece-
bemos a cada ano. Se ainda não o fizeram, podem dar suas contribuições para o ano de 2023. Obrigado, de 
antemão, pela generosidade. Vocês encontrarão, em anexo, formulários para as doações. Se desejarem receber 
uma nota fiscal (em nome de uma sociedade comercial, por exemplo), façam a doação à Fundação Benedictus.

Uma vez mais, em nome da AIM, recebam todos nossos votos de Natal, extensivos a cada um / uma 
e todas as suas comunidades. A todos vocês e a todos os nossos amigos, reconforto e alegria, em 

meio a tantas provações, e que a luz de Cristo ilumine o Ano Novo.

 Muito fraternalmente,

 Dom Jean-Pierre Longeat

 President da AIM

Secretariado da Aliança Inter-Monástica

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

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

Para o Boletim: bulletinaim@gmail.com

Conta bancária da AIM:

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

BIC: CEPAFRPP751
IBAN: FR76 1751 5900 0008 0179 5199 525


