Centro de Estudos Espiritanos Reunião da Comissão de Roma
Chevilly, França, 18-20 de julho de 2017
O Capítulo Geral de Torre d’Aguilha manifestou a preocupação sobre a promoção do
carisma espiritano e a formação de peritos espiritanos. O conselho geral criou, para este efeito,
um Centro de Estudos Espiritanos (CSS - Center for Spiritan Studies), na Universidade espiritana
de Duquesne em 2005. O CSS tem um Conselho em Duquesne e uma Comissão de Roma.
Uma reunião alargada da Comissão de Roma teve lugar em Chevilly, em França, de 18 a
20 de Julho de 2017. O Superior Geral esteve presente, bem como o correspondente do CSS,
Maurice Shortall, o coordenador da formação e educação, Florentine Mallya, o promotor da causa
dos fundadores, Orlando Zanovelli, o diretor do CSS e onze peritos espiritanos. A Sra. Marielle
Beusmans, da Província da Holanda representou os Leigos Associados Espiritanos. Procurou-se
uma representação de toda a Congregação.
O objetivo da reunião foi a revisão do CSS, depois de dez anos de existência, e o
discernimento de novos desafios, necessidades e possíveis orientações para o futuro do CSS e da
Comissão de Roma.
Estes foram alguns dos tópicos discutidos
 Um segundo volume da Antologia
Espiritana e promoção dos estudos sobre o
Espírito Santo, bem como a devoção a
Este.
 A animação de toda a Congregação no
sentido da história e carisma espiritanos, a
formação de novos peritos em estudos
espiritanos, o Programa Académico
Espiritano, formação contínua de
formadores e a promoção da revista
Spiritan Horizons, sugerindo um
Conselho Editorial.
 Sugestões sobre como o CSS pode
colaborar com as Uniões de Circunscrição e outros Centros Espiritanos na promoção da
espiritualidade Espiritana.
Os participantes apreciaram a hospitalidade da Província da França, bem como a visita
guiada à biblioteca e arquivos de Chevilly e a Eucaristia e almoço com os missionários espiritanos
aposentados.
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