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Congregação do Espírito Santo

di Cinna, I:95
00136 - ROM A

Clivo·

Equ_i°!?P- �efie,+'aJ.ic:i_a, ABJU],/MllQ :. , ]976
1:/D - lNFORMAÇÃO"'.'D.odUMENTAÇÃQ_

6

C0MPR0Mtssós

PRI O:R!DADES

3._· - Apelos�Orientacôes
Caros,- confrades,
Em que direcção caminha a Congregaç�o? Quais, cómprQ
missas.:? Quais prioridad'es?
J� os: "Sinais:.'', no I/D n._ 4- rroa deram J?istas: da Mi�
sao hoj.e. Tentamos: ler estes sinaiS31 mio no papel,
mas-, na vida e na acti vida.de missionarias,
·
· das· nossas:Províncias' e D:istri tos:.
Asr::HEvoluções", evocadas=; no I/D n. 5, e que são as;
próprias, evoluções da Miss.ão d(:l Igreja em funçã·o das;
muffançaSc rro mundo e na Igreja, estas. evouções tinham
por fim· propôr: sugestões fü)ffr caminhos; missionários; a
trilhar, para:. o noss:o tempo. Est.es_ caminhos represerr
-ttam n:o seu conjunto, oa esforçe-s . dos Iristi tutos; miss:i.
o.nários; em ordem a umai revisão-situação, a f a-zer o· s-eú:
aggio:r;namento indtl.spensáve1.· ·:e; também o nosso esforço.
Agora1 pod'.emos:: precisar os. compromissoa;· e as priori.da
eles VD..stos por: rrós; e portanto os nos'tfos:;. Para não sa
ir da experiência, preferimos:· sugeri-los: a partir dÕs:
apelos: e da voz doa:. confrades •
. :f; noss:o desejo ser o lugar ondJe-, s-e encontram ê cruzam
as vozes dos · oonfrad·es d'e todos os horizoniies. A es
ife propósi t·o, desde · há mui ito tempo queríamos: dizer a
cada um dos membros. da Congregação: 11 Est.ás; convidadó
a vir· à Casa Generalícia 11 ,. Porg_u@? 11 Vind'e 'e vede 11 (S.
João).-Em todo o caao, contac.tos: pessoais•., trocas, de
impressões... e laços., c_onsciência de pertença• a mna.
família' 'mais, vasta que· a da ·própria circunscrição, · val.em · mais, que ouro e prata... :f; uma� orientação'
. .. ·a:e1;3_·ãe:. j_á.e.
.
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K Equipa Generalíoia

��De:, uma: · carta a-6 :superior GeraI •••
11 Pôdemos::· dizer que diversas: maneiras· procuram. os.: .. Espir:ii:tan.óS'
seguir · 6 movimento ·em que� o· Concílio reconheceú· o ãéo.o·· do_ ·Espir:ü.t,0
' ·
S'', (;ànt'o:
• estando ao serviço das Igreja·s ftocais., :priple5:-ras ré·spo�
sáveis'. da evangelização no seu paí�;
°

- 2 • cmidadô d'ifu :formar· com'Uliidàde-s crist-ãs nos bairros. aldei
a�i e meios: sociais;, dncle s.e desenvolve a vida reaÍ dá$
pe.ssoas:;
� proclamação da Palavra cte Deus:. mais; pnóxima .da linguagem
e ffos problemaa da vida das gentes;
·-·-----··-•···uma�.at:enção maior às rea-lidades colect±vas:, onde se •joga1
o fut\lro â.as populações;
e

- .-.•. • ,

enfim, um n:ovo tipo de relações entre o país; de ói•igem e
o pais.,�que acolhe, os. ° missionârios� no estrangeiro .. Est;es-
tornam-s0e: agent:es dl.Ei troe.a entre as Igrejas: através de
les, as. Igrejas antigas po<ir.e:m aprender Oi:l problemas: e as:
riquezam; das Igrejas jovens; no s;eu. país.,, alguns contrib1w.
em desta maneira a abrir os cristãos; à dimensão universal"
(P�Pierre Schouver)

. ,.,

DA PROVÍNCIA DA

ALEMA.NHA •••

Sugest5es precisas!
º "ajudai'·as:_.Igrejas locais a t6rnarem ..: s:l'3_ºmissionárias:� de
dicar-s:·a a formar não s.ó sac.erdàtes párá. o s:eu país, mas:
também missionário� para outros. país.es � � º ._-·
º

•

c:ontinuar a ajuda às. nossas fundações: no Nigéria, na Á-.,...
fri.ca de Leste·:e: Oeste:,, erri Angola,.. � ,,
fc(?rmâr OSc j avéns Confrad'es na nossa Província, rrão. pa
ra tiaL ou tal re'gião omirec se encontra ·um· dos rross,os; bis
poSo, mas; para as regiões onêre os apelos são os. mais ur=
gent.es;
do ponto de vis.ta das finanças, ajud'ar a Igreja local.,
I:Lão em prim.éir'o lugar uma. ajuda d1rec.ta a: um dos; nossx,-s;
confrades ... ,, -mas fundamentalmente,: ajudar· a Igréja lo
cal a tornar-se missionária. 11 (Pe Stei:ríbrec:)-:1er) º

------ -A� P E Ii O S

C

· Numerooo's; ··sã > os. pedid'os: cfüe\.,.pessoal. que ch�gam à, Casa Genera
lf.cia.. Fazemos uma selecção de alguns, por causa· da. sua urgência pa.
ra a Igreja em primeiro lugar, mas também para contribuir a renovar
o Instituiio nos. seus, compromissos missionários: e sugerir caminhos:.
para;. hoje.
ANGOLA: Os bispos. africanos tentam uma. n--ova pastoral; para'. iss.o, né
-c:essi tam de homens novos º Mons. a;'e. ,.Nasciment:o, .por .. exemplo:,
orienta-se. para:. e.quipas móveis,: 11 0:teio verdà:déiramente:: ·qU:e; · etn lt!l,gãa:>
de pi;-eenche:o os. lugares vazios. deixados. pela pa::-tida d,os. missioná-:
ri0s\·J:if$.môà, ele ela.b.oràr um· IIOVO -project;o pastoral.� Os • c:e:ritro&. geo•
gráf"i&Os, ºchamà.cTos., "missões", cé�derianm o lugar ? numa c.ert.a m�dida,
a equipas.. especializadaa'., que·· funcionariam c.omó unidades móveis p�
ra. r-esponà)�:r. às. nec.es:sidad"es .da pal?t·oral 1o·caL, u MonEf/ _insist:e nas:
prioridades seguintes:. formação dos catequistas, dos responsáveis: <file
comunidad'e-s, incarnação da mensagem evangélica, vocações � educação •••

A noss:a proposição de uma e:quipa int:ernaciona1.., Mons.·, Nascimento res
poncI�: "O vosso proj�eto de fazer uma equipa, •composta d'e membros; afê'.·
diver$aa naci9nâlidafü�-.:s, encont.ra, da minha part:e e: na minha dioc:esê:,
a mais. completa adesão, 11 Foi. lançadó um apelo u:::-gent.e pelo Superior
Geral.: há quatro.ou cinco respostas()
_
, Angola traça algumas pistas, da t1issão hoje� �ngola.consti�i_
tambem um tesit para a nossa Congregaçao: sua - ce.pacidade de responder
a apelOE! prioritários e� a objectivos missionários; sua possibiliciaãe
cI'e uJ.,.iirapassar as .fronteiras das línguas, das Províncias e cios Dis
tri toa, . em ordem a trabalhar onde os apelos são mais urgent·e.s .,

PARAGUAI·: Sstamos lá. desde_ 1967. Recentemente, rrão há. mais. elo que 2 -Espiritanos::. Gente simples fez uma cole·c.ta no sentido de- ·
permitir ao P. José Harris, contactar com a Casa Generalí
cia e B!S ProvínciasJ·para encontrar pessoal., Dois Padres, um. da Frag_
ça e outro do Canada, optaram pelo Paragu2.i, onde cremos discernir .. -
umá prioridade para nóa.
Gostaríamos de realizar no Paraguai o compromisso que p8 dese
ja h()je: três a quatro equipas, inter::1.acionais, se possível, êâ.p azes
d�. ,trabalhar no sentido dos objectivos prioritários da diocese de '. úon·
ceíçãp e do Episcopado da América Latina,, Prestaríamos uma atenç·:5:o
particular aos pobres e: às suas aspirações de libeRtação,
agindo com
··
discernimento e: estrei ta--colaboraç�o com o bispo�
SUDÃO: A saída em massa dos· missioná:rios- brancos criou no Sud:ão' uma
situação_ d'e urgência. A diocese- ci:e Kl1.a1:-t:•)Um pre'Ssiona-nos·; no
sentido d.e enviarmos ao menos um ou outro mi-esiónárioafrica
no do Nigéria; estes seriam aceites. no Suc.ão, pensa-se� Fizemos
as:·· ,,,,
···
devidas diligênciaH junto dos nossos confrades ni.gc�c>is.rros 6
Este apelo, que não o único no seu género� é --'éam·oém um sinal.:.
a Missão de_ hoje- tem necessidade de· Institutos·· 7erdadeirament-e inter'
nacionais; ,-:reunindo no seu seio membros:�. não de ur.1 só continente, mãs·
de vários .• , Com efeito, as tensões ·e os· conflitos entre países e conti
nentes, do passado colonial ou fruto ds situações de desigualãad,;e- ott".""."
erre injustiças, limitam a acção cI:e Insti tutoà ll do uma só cor" ou pro
venientes, na maioria, dum mesmo contínent-e�
DOUTRAS PARTES: Pedem,.;,-se Espiri te.nos Afr-icanos � no Canadá para:. a An:i
mação missionária; no Instituto Missionário d'e Loh,!...... __
. drE:s, paI!a troca entr� Ii?re�a?-, etc,,�� Na Mau.ri'cia, · •
t:eríamos. necessidad.e. de· um ou .outro miss�_onario indiano para a· .missão.
entre os 500,000 Hindus:,.
Em vários Distritos:, estamos num meio mais ou menos islão: se-
ria necessário especialistas em Islamismo? missionários., saídós; cTe.
um, me:Lo islâmico ou •árabe,, tornar.ia mais. fácil o testemunho do: Evan.
ge_J.fu:o no m\l;ndo·: do Islão. ·
Temos. necessidade:: d'e confrades doutros continenires: para a par
te dn; mi"ssão que a nossa na Igreja; para desenvolvei!? a missão que s·e
chama diálogo, troca, ent.reajuda entre as Igrejas.•,hpara. tl!I!la melhor -a
ptidão a incarnar a Mensagem do Evangelho:· entre os·:·povos: · e nas: cu-i--:- ·
turas3; para·. tornar. o nosso Instituto mais· sinal da Missão de. Crisiro-,
que.' quer . re.unir .gént.es d'e todas as línguas e: a::e todas as raças; en
fim, 1temos nec;essidada. &e· fazer esforço no sentido d.e· suscitar m:iis:
.
stl.onários para as Igr�jas.. .
GANA - Nb:N�:t-t:e dç pàÍS·,, diocese de. Tamala, 1�em estacJo de primeir�,·� .
. vange�izaçao 11 , 85;0. 000 hab:i,. tantes, 11..500 catolicos. � � .. -
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Mons�. DeryA.e:sejaria pelo menos, uma pequena equipa de Espirit§.
nof¼!, capaz de se comprometer num novo estilo de: missão. Gostar;ia t-am
'bém a::� ter pessoal especializado em Islamismo para]. 1.ilm melhor çDiálogÕ
entre caiiólicos: e o mundo islâmico e pessoal para\ os · éstudantes. · ·Primeira evangelização, diálogo com o Islamismo, meio '. estudan
tir, tantas prioridacies, .sobretudo a primeira evangelizaç�o. · .
.
··PAQUISTÃO - Uin apelo 'urgente d.e Mons. Andreotti, bispo auxiliar a:e·
L�"allpur, em .favor desta diocese e pela evangelização das:
tribos: no Sina: e as. regiões do Punjad: 11 A questão da e
vangelização destas·tribos foi apresentada à Conferência,Episcopâl -da
16 d:'e Março de 1976). Os bispos compreendendo a importância deste a
pos.tolado, tomaram á d'e-cisão d,e fàzer realçar este proj,ecto dá respon
sabilidade·a..e·toda a hierarquia; nomearam para. este fim, Mons. Boa-·.,,..
;_yentura Paulo,·• bispo d'e Hy_derabad, como coórdenador deste proj e·cto � ••
· Se; nos podeis, ajud'ar ao mesmo tempo para a diocese, de Lyalipur e o
projecto da evangelização das:. triboa1, seria o ideal."
__
Est::é:: apelo parece-nos interessanire pô:d. diversas razões: primeira
evangelização sob a responsabilidade.-da Conf'erência Episcopal; colo-
cação em pratica das. nossas. D •. A •. n.2, qu.e insc:z;-eve a nossa tarefa·. :qii&
sionária na }1issão universal da Igreja a nos oferece a possibilidad:e
d'e respond;er às situações missionárias d:e: urgência onde qüer que elas,
se apresent:em, tend'o em conta dos noss.:os compromissos actuais;. uma .§.-
b�,rtura mais important.e rumo ao Orienité, onde trabalham já. duas· equi.
p!;.í.:s · Espiri tanas, uma:. uo Bengladesl'L, · outra na Papuásia, ,· mas d.emasiado ·
isoladas;. E verdad'eiramente ir demasiado longe pensar que os Insti-bu-
tos; missionários antigos:
· · �êm de ultrapas:sar as fronteiras, de uma:.. época passad�?
:EQUIPAS - Mons, Paulino ·Livramento. mora, bispo de Cabo Verde, gÓstà
ria de ter uma eqúipa:que fôsse capaz de promover a renova
ção pa-storal no arquipélagoft - Os principais-' das Antilhas;.... @uiana ex':'
primem o seu pedido: "'l'Iecessidade de um� formação permanenta, ·feita
em comum acordo com o conjunto do.clero e·de acordo com os bispos
(possibilidade de uma equipa itinerante, enviada pela Casa Genéralí.
cia, encarregada desta formação·no quadro dó projecto pastoral."
· A ideia de- equipas móveis:,: chamadaS'. e enviadas:: para. tarefas- pre
cisas:, segundo uma duração mais ou men.os.; longa., parec.e. tornar-s:e• uma'."""
das forrnas, de trabalho, missionário do·futuroe
.· ·
. . . .
E, aliás, muitos: outros pedidos ••• : · Alguns dos apelos citàdo_� a
té aqui, d·eixam entrever que os pedidos., os caminhos missionários;·�
os compromissos possíveis. da nossa· parte, j?- não se apresentam exa_çt-â
mente do meB1I10 modo,guG' no passado. Ao.verificar muitos sinais d'e re
noyação, confessemos·, apese.r de tudó.; .que t�mos, dificuldade em rE:fvef
os nossos compromissos� à'e tomm:· caminhos di.ferent.e· s dos que seguimos·
··
até ao presentrr:,,.
SOBRE OS NOSSOS

COMPRür1ISSOS
Wo. zes das· Províncias e Distritos·:

f
possível enumera.'!:' as necessidades e os pedidos das Pro
Se fosfe
víncias e dos Distritos:, não bastariam di vers·as páginas., no sentido @e- as apresentar todos;º Temos em mira cada vez mais; o problem/:i do: pes
soal º As nossas planta:ç-Ões aument13-ram:, . o� obreiros diminuira!Il, e· a c-6nse-rvação monopoli-z-a:...nos, em boa parte,, e nos imobiliza; a margem
d-� mobilidade Iimita--s:e,.

- 5 -
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Entr · etarrtto ,: torna-s:e:: eada,_y�z qiais- fre·quent-e. a perguntai !! O
que. fazemos_:· é verdadeirame:m.ire� miss:i,.onário? 11 E esta vontade .. de: reno--.
vação- ff; dLa: rrovo lançamen-tto, já assinç=i;lado nos "Sinaif f11 , que se mani
.., _
festa um pouco por· toda a parte:, que. julgamos import:a.ni;e e que -;;é:� ..
mos de desenvolver. Citemos:: alguns exemplos, por IT1od�stos; que s:ejan1;
• O Quénia assinala�:nos:: 11 O apostolado urbano, e da jtiven:bud'.e é:
um grande: problema:i.. Há al1gurra dom:ínj.c0s em que não és-l;amos bem
equipados:.• 11
., A EqU:ipm ãos.. Bahamas:; c.ompromet.-eu-s:e em favor dos pohr-e,s 0.:e ho
j,e-:f os emigrantes, qüe vi.vem uma 11 vida &e: i.nsegurança� de· i:l�:·· ·
galidâd.a quase.. geral, onde_ o dia de amanhã. nunc.a é j)rG"Vis:breJ.:é • .;
Vida des trabalhadores e. d.G- d:esempregâdbs. b.1.:unilhados,� 11 Há. Pro.;..'
vincias: que se ocupam dos emigrantes"
e

De uma" equi.pa na Etiópie. � !!Queremos afirmar claramen-tte que es
·- ..
tamos aqu:iL para:.�
a) p:regar a mensagem do EvangeJ_ho aos pobres e
aos aba:ódonadoa que nunca a ouviram ou·. ma:Jl a·
omri:r.arr1..
b) ajucta:r:r a estabeie:c:er jovens Igrejas.: err:t:rr.ec es,
tas gen·l::Zes e estes· grupoa, s;e; aceitam a men�
sagern. do Evangelb.Oe
e:) cornpromet:ermo-nos; nasi obras: @e ciesenvolv±men
+-u.O ,,

o ,

ti

º A Gâmbia c:hama. a nossa atenç-ão para dois pontos:.: 11 O nosso c-om
promisso futuro d.ew:i. ter em c.onta:
a) uma: africanização máxima do pessoal;
b) a finali.ffad.ff das. nôs.sas; obras de s,e--rvir. uma
minô�:-ia àff crist-ãos; 1J1ma:� maioria d.a rm:1-qul.mR-�
noat o .11
e

Nb Gabão,

uma equipa itinerant::e., sob a responsabilidade: do e
p�.scopa<Io, percorra o conjunt� do paí'fa; pa:ra. promover a reno'V§..
çc10 pastoral,, Os res_ultados. sao excelenires.,

.. Algumas Províncias- ·não hesitam em investir pe·ssoa·l, · nos; seus
· respectivos paí:sirn, no s:entido ãe relançar a Miss�o .. Desenvo,l
v.e-s:e: a abertura entre as. P.1::-ovíncias; damo-noa:· c.orita (1Ue ser.ia
nec·essário ajudar as Provín:cias:· em dificulda<file;,, IDn vontade are
s:e:- cot.i.c.entrar na formação é, umff real:Ldad'..e cada vez mais; manji
festa�
Werdadeiramént-e O que nos impressionà nas nossas: visitas- nos;
c.ontactos: pessoais� e: nos relatórios; a11uais;, é·· esta ge1'.l.erosidadi.e. d'o
missionário 9 _ capaz de tud'o empre end'er, àle; tudo tentar, por Crist::o e
pela sua Missãoº
t'.tDrIMA. HORA: O cardl.eal Zou..."1.grana pediu'.-, em ACCRA ao Supe:r-ior Geral.,
pe.ss;óal. para. a cape.lauta dos.· Estudani:tes Afri.canos. na E,x.
ropa�
PRIORIDADES
Permiti-nos af:irmarr simplesmente p que considera:r:10.s; como impo;:_
tante:. par.a:, todoS"- nós,:
A-. Mis.aã·o:, de Cristo no mundo une-nQ81. Cer-:tamenite., ela ewolu:ii.;
maS:: estamos:, s:eguros. que: ela continuará. s.empre; nunca ficaremos· aem

6 empreg9 ii A nos�sa'. força est.á:, na palavra-'-do· &enhor� 11 Ide:.. tn _ est:ou eog_
vosco 1 •.. ; ·ela está_ na_ sua promessa: 11 da:r--vos--ei uma for.ça,- a do :Egpí
rito, - e 5::e:tàfil: e::s., _ miTu.11as testemunhas.o 1 1 É a noss;a bagagem mais· impor
tant:e; !!Eva�1iêel:t:ii J..Itfr:tt:i.and)i." 1-�ecorda--a com irrsistência(rr.7,5-)., :É: m
prioridaére. das.; prioridaéfos,..
Os nos.mos antepasse.dos ·serhearam tnna::. terra. nova. > e difícil; a
semenite nasc-eu e d.eseni:rolvéu-áe,; T.:rabal·haram bem come, verdadeiros;
mi,ssioná:i... ioS'., no s.eu'. tempoº · _\ nossa geração continua sempré: na$ irie§;
mas p],antações, ocupand'o-s.e,i em grande parte, e::.1 conservá-las:;· este
trabalho da mess;e que .sff: levant.a, monopoliza: talve:� em 'ffemasia at't nos
sas: p�i:eccupações e iTós:: at-.ola nas: npss:am, próprias óbras, deixando-'-nos
pouaó tem:;>o
liberdad.e para- uma rrenovação n,o sentid0 dá Missão dê:
hoje., E irnpo:vtante situar-nós _ ou- rcven· a nn-ss- a situaçáo :rff l'-li$s1ão -� ireg:
<iro conte. . .das evoluçoes da Igreja e do mundo; suge::-i;ncs ·v±ó.s; m�ss:Loná
rias, no I/D L"tr e-: 5 P mé<Iiante alguns exemplos.· desto número,, A F·orr!l/S_ç-ão
Permanlêmte e a Recia·lagem são u,mm necessidade:; é, ·it;ambém ama·. questão'
de :participer activame:i.Jt:e na renovação da Igreja ,na 3U& Missão,,

e

r

Vários- confrad'es 7 um pouco
· em toda a- p.s.ri.te:.1 já se comprome·c-eram
em 1Tias. Novas ou mais rec.entss e tentam por vezes experiê:".lcias, co-m
as grandes dificuldad'.es e. incertezas dolorosas:,, :8 importante-, co::-rer
· , e, pagar a audácia po:rr· cnusa do Evangelho; ti-
riscos:, apesar de tudo
important:ff pe.ra, o Instituto que. quer evit.ar o envelhecimenits e dies::J.·
parecimento gradual e: ser resposta aos. apelos. e neces:s.idades do -t:é�'l
po; é -também J..uz para, outro$', ajuda num espírito de solida.riedad8';
1.Témos· em tudo isso sinais d'e esperança e de vi talidó..de _ (cf <> - I/D no LL
p ,,Lµ,, por maic modestos que sejam o..inda estes sinais.,··
· Os jovens diminuem; ao ritmo ac.tual d.o aumento da ifü'.àe mécria
na Congregação '.' os. jovens: representarão caffa v0z mais: uma minuría qu.u
corre o risco e.e r:i:ão encontrar exactamento o
. seu lugar no lnstituco;
s.e -tta:J. era o caso,_ advinhnmos as consequêncie.s:1 do facto� Com razão
querem vi. ver aeguti.do o seu tempo e a Ri.ssao cie hoJec no, quadro do· 'no§.
so proje·c;to co;Tium, Apresenta:r.emos ao Conse:.'..ho iüarga.do, um pj:>ojee,to
d:e Encontro dos jovens Espiritanos,,
.. t; e,
·:
'--.•-�11
n
al • ;; .•
..• · -li -1,-.
TJln·'r'"?7.•, · con
'-' •TO.,.l<.Çc,.u qu.e
uoaa
a I
_ g_.�_ e. tJ.:; a e" m1s,:,10na.,_
io.
..,..,4:r;_._,_.__, e.m
(Acr. Gê1i.1t,; �--35); somos conyi·caffos;; a contribuir a dar esto i!npulso mÍ §; '
sioná:rio. às :=greje.s e às c:::::nunidades �. Er susc.i ta:2 leigos- missionários,
s-obret12.rlo- missionários a tempo pJ_eno;, 'Toda a Igreja é ó a:e·ve tornar
-se mis,sionária,, Ê ,. em p:::.0 i'Jleiro 1ugar ,, · neste esbírito oue ligamos uma:.
importâncie partic{üsr à,s func:J.:ações Espiritanaf:: na África e noutras: '
partes; pocJJ.eremos. a.e.e.ta inaneira contribuir a realizar /'j_ a desenvohrer,
. e.4 "par·'-C,:,.
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ca, entreajuda ent'.!:e-Igre:jo.s,. Estas· ft:ndações impÕem-srr igualmentie, a fim d-:J u1trapa.r_,sa.r unie.. -i_;1t,3J:né:1_cio:1alidaclLe: dem·as:i.adO limit;:1da ao· 0cidEm:trn. ligadã a um pdseado terminado; não somos. muitos,· coino miss;i:2_
nários, · sin01.J__ da Mi2sãc, ·IP CJ.:-isto 1 que é reuni:i::- todas as gent-es de,
todas o.S. língaas ·e· raçstEL:, est:e s-i,:ial 'torna--sc, itanto mais. né.ê;êss;ário
quanto ê · cêr·So que e:cis·l5:3rn eon:E'litos: racismos, d9minações º., t
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Quanto aos nos:3os, com:promissos ') sust;entamos, com razão, -·� fiét�
lidade aos compromissos ·'.:;'Jr:téJ.clos; nas Igrejas locais: � a facto de se:
guir as :prioridade.s
de-- ?:r:oj e,:_-.to Pastoral d:sstaG �1-grejas..
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que, rro fundo. é nm compromisso pa:r:a com a Igreja universal dle-: s:e: COQ.
sagra,:- especialmente 3. J:1issão segundo certos ohjectivon. ., > -Conte
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.,. t:em::is d.e dar a prefGrêncià às "situações missionáriasP,

- 7 evocadas: nas evoluções da Missão e resumidas no I/D 5,
medianire est-es apelos, dO present·e número, sugere-se i.
gualmerí1r.e situações que chamam espe_cialmente a nossa ·a
tençãoº
• act:ualmeniie,, seguimos ainda demasiado uma política de
11 deixar correr as: eoisas· 11 s-::egundo uma re·partição geográ.
fica e linguística, em Províncias e Distritos,,ligados; a
essas: Províncias-; corremof5;, o risco de conservar por mui.
to tempo os' nossos blocos, e os noss-os:: blooos.: nacionais:;
reflectimos,, de maneira bastante· acentuada, as estruturas
d� uma época passada (colonial?)�
º dificilmente podemos responder às prioridades na .. Missão
da Igreja de hojs:; é: num estilo.melhor adaptado às evó
luç5es (cf� apelos0.
Eis a razão por que rts· Últimas cartas do Superior Gera:L ±ni
sist:ém nas. priorifüi'..des pa:r..'c:. todcs. nós: Mobilidade, Internacionali-::
daãe. Oxalá possamos-. encontrar a mob::i lidade de outrora que, nos per
mitia responder aos apelos: u:cgentes da Missão da Igreja. É possíve:;.;
iá entrevemo� diversos sina�s de esperança.
A Equipa Generalícia
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Tiirigir tod'as as comunicações par·a.: Rev� W. F.• CROWLEY,

- . -- . ---.

e. s.

Service d'Info�mation

195
00136, ROMA - ITALIA

C.l::Lvo, di Cinna.,

Sp.

-

