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Jesus começou 
a sua vida como 
refugiado e 
nasceu num 

e s t á b u l o .  
Tendemos a 

equilibrar esta 
adversidade com um foco na visita 

dos três Reis Magos com presentes e 
na visita consoladora dos Pastores.    

Infelizmente, milhões de crianças 
e as suas famílias em todo o mundo 
também vivem condições adversas 
neste Natal. É o caso de famílias 
deslocadas dentro do próprio país 
devido a catástrofes naturais ou 

migração forçada, crianças de rua. 
Nesta edição apresentamos dois 

artigos: um de Madagáscar e outro 
de Moçambique. No primeiro, o P. 
Théodore chama a nossa atenção 
para a situação das crianças de 
rua e para os serviços prestados 
pelos espiritanos para facilitar 
novas possibilidades de vida para 
as pessoas. O segundo artigo é do 
P. John que  apresenta o tema da 
auto-suficiência: “dar os meios para 
que o povo faça por si próprio”.

Durante um ano em que a 
pandemia predominou nos nossos 
horizontes, esperamos que no 
Ano Novo de 2022 os nossos 
concidadãos que vivem em países 
em desenvolvimento possam 
também receber acesso equitativo 
às vacinas. Estamos muito gratos 
pelo vosso apoio para os nossos 
projetos de desenvolvimento 
durante 2021, incluindo projetos 
médicos, educativos e humanitários. 

Feliz Natal 
e um Próspero Ano Novo.
 
Michael Begley, CSSp,  

     Director Executivo
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            Proporcionando nova vida às crianças de rua 

  Os Espiritanos em Madagáscar

 A 
p r o v í n c i a 
espir i tana 
de  . 

Madagáscar 
foi criada 

em 2014 e 
a c t u a l m e n t e 

contamos com sessenta 
membros. Estamos em cinco 
dioceses espalhados pela ilha, e 
os nossos compromissos incluem 
educação, cuidados de saúde, 
desenvolvimento, ministério 
paroquial e gestão de dois centros 
sociais de acolhimento para 
crianças e jovens de rua.  

Por iniciativa do P. Vincent 
Chopart, um espiritano francês, 
a Congregação criou o Centro 
‘Nouveau Relais des Jeunes’ (NRJ) 
localizado na capital, em 1987. 

Subsequentemente, em 1989, um 
segundo centro conhecido como 
‘Centro Vonjy’ foi aberto no bairro 
de Mandroseza e acolhe crianças 
de rua. 

Atualmente, estas instalações 
oferecem uma diversidade de 
serviços para jovens vulneráveis. 
É gerido pelos espiritanos, um 
grupo de Irmãs e uma equipa de 40 
profissionais que trabalham como 
administradores, animadores, 
professores e assistentes sociais.  

A gama de serviços oferecidos 
inclui apoio psicossocial, contacto 
de proximidade utilizando 
animações de rua para identificar 
novos clientes, fornecimento de um 
abrigo noturno para rapazes entre 
os 8 e os 17 anos (30-40 noites), 
aulas de alfabetização para os 6-12 
anos de idade (180 anualmente), 

oficinas de formação profissional 
em carpintaria, trabalhos em 
metal e cerâmica (20 anualmente), 
enquanto 25 jovens entre os 14 
e os 21 anos de idade vivem em 
internato. Os cuidados de saúde são 
prestados gratuitamente a todas as 
crianças.  

O director é o Padre Ephrem 
que, após trinta anos neste serviço, 
continua inspirado pela convicção 
de que “devemos fazer tudo o que 
estiver ao nosso alcance para dar 
a estas crianças oportunidades de 
sorrir, rir, brincar e, especialmente, 
conhecer pessoas que as apoiam e 
valorizam nas suas aspirações para 
o futuro”. 

Théodore Rabelaza, CSSp 
      Superior do grupo

       Madagascar              Benção de furo de água

     Théodore Rabelaza



Moçambique é um país situado 
na costa oriental de África. É uma 
antiga colónia portuguesa. Em 
1975, após 11 anos de guerra 
contra Portugal, o país obtém a 
independência, e torna-se um 
regime comunista que o antigo 

movimento pela independência, 
a FRELIMO, governa como único 
partido. 

De 1976 a 1992, uma guerra 
civil sangrenta causou quase 
um milhão de mortos. Toda esta 
guerra levou o país ao ponto de ser 

c l a s s i f i c a d o , 
em 1992, em 
terceiro lugar 
na lista dos 
países mais 
pobres do 
mundo. 

Hoje, a .  ,,, 
economia está a .. . 
progredir rapidamente, mas os 
mais pobres ficam para trás. 
O progresso é ameaçado por 
frequentes acontecimentos 
climáticos, como inundações, 
ciclones e uma nova guerra 
sangrenta na província de Cabo 
Delgado, norte do país.

Os espiritanos chegaram aqui 
em 1996. Hoje estamos em quatro 
comunidades: Beira, Nampula, 
Inyazonia e Itoculo. 

Preparamo-nos agora para 
aceitar um pedido dos bispos 
para assumir a responsabilidade 
pelo seminário inter-diocesano 
sénior em Maputo.

São 25 anos de serviço 
aos pobres, através de 
acompanhamento, formação, 
dando-lhes capacidades para se 
libertarem da miséria, ou, para o 
dizer com as palavras do nosso 
antigo Bispo Francisco Silota, “dar 
os meios para que as pessoas 
possam chegar lá sozinhas”.

Os jovens que estamos a ajudar 
a terminar a sua educação estão 
muito sós, geralmente órfãos, o 
que significa que os ajudamos na 
maioria dos aspectos das suas 
vidas, e não apenas nas propinas. 
A maioria deles tem inteligência 
e dedicação para enfrentar os 
desafios.

Obrigado a todos. 
Feliz Natal. 
 
John Kingston, CSSp

John Kingston

  Proporcionando os meios para que as pessoas possam ser autónomas   

 Espiritanos em Moçambique  Os Espiritanos em Madagáscar

           Crianças na Igreja

          Em dia de festa
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                                   Assembleia Geral de kibanda

    Estimados amigos,

O Natal dá-me a alegria de 
vos dirigir uma mensagem: 
somos todos “caminhantes das 

estrelas” que procuram alcançar 
Jesus, o recém-nascido deitado 

numa manjedoura, para Lhe confiar 
as nossas vidas. É Ele a luz de que tanto 

precisamos para manter viva a esperança num mundo 
ameaçado por tantas contrariedades.

Uma assembleia geral extraordinária da nossa ONG 
Kibanda, na Bélgica, teve lugar a 10 de novembro e 
registou a demissão de cinco dos seus membros.  

Agradecemos pela sua participação dedicada ao longo 
de vários anos. Até agora, ainda não foram substituídos 
e a sua partida deixa uma grande lacuna.  Convido-
vos a que se juntem a nós. Trata-se essencialmente 
de assumir a responsabilidade legal da nossa ONG 
Kibanda, participando em duas reuniões anuais. 
Estamos à procura de pessoas com experiência em 
direito, educação, saúde, desenvolvimento. Obrigado.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo 2022.

Christian Roberti, Cssp

Christian Roberti

     A palavra do presidente


