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Primeiro Congresso 
Capitular no Congo

E
ntre 24 e 29 de setembro passado 
aconteceu o primeiro Congresso 
Capitular do novo Comissariado de 
São José do Congo, presidido pelo 

Padre Geral – Saverio Cannistrà –, acompa-
nhado pelo definidor encarregado da Áfri-
ca, Padre Daniel Ehigie.
Além de tratar de temas importantes para 
a vida do Comissariado, o Congresso ele-
geu seu primeiro Comissário, assim como 
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os três conselheiros que o ajudarão em seu 
trabalho. Este foi o resultado das eleições:
Comissário: Padre Albert Tampwo, que era 
conselheiro da Delegação Geral.
Conselheiros:
1. Gilbert Mubengavi Kayembe
2. Germain Kalonda Kaya
3. Jacques Mutimanwa Furaha

Rogamos ao Senhor que acompanhe e ilu-
mine os novos superiores e todos os mem-
bros do Comissariado.
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Morre o 
hispanista 
Joseph Pérez

Em 8 de outubro falecia em Bordeaux 
(França) o notável hispanista Joseph 
Pérez, destacado estudioso da His-
tória Moderna da Espanha e Prêmio 

Príncipe de Asturias de Ciências Sociais em 
2014. Tinha 89 anos de idade.
Especializado no período histórico que vai do 
reinado dos Reis Católicos até o de Felipe II 
e na formação do Estado espanhol moderno 
e das nações ibero-americanas, realizou no-
táveis estudos sobre a figura de Santa Teresa 
em forma de artigos, livros e intervenções em 
congressos.
Descanse em paz.
©elespanol.com
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Um novo mosteiro de 
carmelitas descalças 
em Jakarta

O arcebispo de 
Jakarta, cardeal 
Ignatius Suharyo, 
presidiu a missa 

solene do dia 15 de outubro de 
2020, na qual foi lido o decre-
to – promulgado por ele mes-
mo – de ereção do novo mos-
teiro de carmelitas descalças. 
A missa foi transmitida online, 
sem participação de público, 
já que Jakarta é a zona mais 
afetada pelo coronavírus. Foi 
providencial, já que a celebra-
ção eucarística online permitiu 
a participação de 5400 pessoas, 
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muito mais do que a pequena 
capela do mosteiro poderia 
acolher.
O arcebispo Suharyo desejava 
há muito tempo que na arqui-
diocese houvesse um mosteiro 
contemplativo. Deus finalmen-
te realizou esse desejo, graças à 
colaboração de muitas pessoas. 
Até pouco tempo, era impen-
sável um mosteiro contem-
plativo em uma capital com 
altas temperaturas, hedonista, 
ruidosa e contaminada como 
Jakarta. Damos graças a Deus, 
ao cardeal Suharyo, a todos os 
benfeitores e pessoas envolvi-
das nessa nova fundação das fi-
lhas de Teresa de Jesus.
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No último dia 27 de outubro, a Pontifícia Faculdade 
Teológica Teresianum comunicou que a Congrega-
ção para a Educação Católica da Santa Sé havia 
nomeado o Padre Christof Betschart como diretor 

da instituição para o triênio 2020-2023.
Unimo-nos a toda a comunidade acadêmica ao desejar um bom 
desempenho de seu cargo ao novo responsável da Faculdade e 
Instituto de Espiritualidade Teresianum.
Queremos igualmente agradecer ao diretor anterior, Padre 
Denis Chardonnens, pelo trabalho desempenhado nos últimos 
seis anos. Unimo-nos a ambos em oração.

Teresianum: 
novo diretor
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