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História
O objetivo do programa é desenvolver especialistas académicos
em estudos espiritanos. Os resultados do programa incluem
conferências, colóquios e artigos e livros sobre tópicos como:
 Fundadores e figuras espiritanas
 Regras, Constituições e Capítulos espiritanos,
especialmente depois do Vaticano II
 História espiritana, incluindo a história das várias
missões ou circunscrições
 A Escola Francesa de Espiritualidade e os seus tempos
 A Teologia do Espírito Santo
 O Espírito Santo na vida e missão espiritanas
 A missão espiritana, ontem e hoje
 Novas correntes na missão no mundo
 Pedagogia espiritana e educação
 Justiça, paz e integridade da criação (JPIC)
 Experiências em diálogo inter-religioso

Eligibilidade
Aberto a espiritanos, especialmente aqueles em serviços de
formação, que cumprem os requisitos académicos. Os
candidatos devem possuir e demostrar capacidade de
investigação, bem como competências linguísticas em inglês e
francês. Os candidatos espiritanos são nomeados pelo Conselho
Geral e aprovados pelas respetivas autoridades. Para mais
informação consulte Estudante Espiritano.

Privilégios e apoio
A Universidade de Duquesne disponibiliza o acesso à biblioteca
e apoio tecnológico. Um mentor da faculdade é atribuído a cada
estudante. Os estudantes podem residir no campus como um
membro da comunidade espiritana.

Processo de aplicação
A documentação requerida inclui um sumário ou Curriculum
Vitae (CV) e uma declaração pessoal com um máximo de 1000
palavras apresentando o projeto de investigação proposto que
esteja de acordo com os tópicos indicados nos objetivos. Os
candidatos devem também apresentar uma carta de
recomendação ou apoio do seu superior respetivo. As aplicações
devem ser apresentadas até 1 de março.

Iniciado em 2013 pela Universidade
de Duquesne e pela Congregação do
Espírito Santo, o Programa de
Estudos Espiritanos proporciona uma
oportunidade a alguns indivíduos
selecionados para fazer investigação
na área da tradição espiritana, com
imersão nos largos recursos
disponíveis na Universidade de
Duquesne. Estes recursos incluem o
material impresso e online do Centro
de Estudos Espiritanos e a Biblioteca
Gumberg. Também incluem o acesso
a cursos académicos e a
competência da faculdade, a
comunidade espiritana e outras
diversas organizações educacionais
e religiosas na área de Pittsburgh.
O programa desenvolve-se durante o
ano académico (nove meses, de
setembro a maio). Neste momento, o
programa só está disponível para
dois espiritanos qualificados por ano.

Contacto para aplicação
As candidaturas para o próximo
programa de estudos em Duquesne
podem ser apresentadas online. Os
candidatos podem também imprimir a
ficha de inscrição e enviar,
juntamente como C.V. e a declaração
pessoal, pelo correio para:
Director, Center for Spiritan Studies
Duquesne University
GM05 Libermann Hall
Pittsburgh, PA 15282

Os documentos podem também ser
enviados por email para: P. James
P. James Chukwuma Okoye
okoyej@duq.edu

