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Missionário Inteiro

espiritana. O P. Claúdio Poullart des Places deixou-nos um belo testemunho
de vida centrada na Eucaristia e na comunhão em Cristo Senhor.
Se a saúde nos falta ou as forças são poucas para realizarmos coisas,
actividades, saídas, encontros, missas até, nunca nos falte a alegria de fazermos de cada dia uma oblação. “O Espírito Santo faça de nós uma oferenda
permanente”, rezamos cada vez que se utiliza a III oração Eucarística onde a
acção do Espírito Santo é bem mais explícita, convidando-nos a ser em Cristo
um só corpo e um só espírito. A visita à nossa Província dos Conselheiros
Gerais P. Eduardo Miranda e P. John Kingston é certamente uma bela ocasião para reforçar o nosso sentido de comunhão com toda a Congregação na
Missão que lhe está confiada em mais de 60 países, e uma oportunidade para
como Província revermos os caminhos que a nossa Família Espiritana tem
percorrido e nos deixarmos interpelar pelos novos desafios que se nos deparam. Damos por isso as boas vindas à Congregação e à sua Missão, na pessoa
dos Conselheiros Gerais que estarão connosco de 20 de Março a 18 de Abril.
Que o nosso acolhimento e abertura se manifeste não só no encontro em cada
comunidade, mas também na nossa presença numerosa na assembleia final,
no Fraião, a 17 de Abril.
Receber esta visita em tempo de celebração do mistério pascal é mais
um elemento para vivermos estes dias em alegria e comunhão de quem se
sente particularmente unido a Cristo e à sua entrega pela humanidade que os
missionários hoje continuam a exprimir junto dos mais necessitados.
Santa Páscoa e Sê missionário… Com um abraço fraterno em Cristo
Senhor.
‘Missionários Espiritanos’, março de 2010. Editorial.

Vem, Espírito Santo...
Por iniciativa do octogenário Espiritano P. Correia da Rocha, em resposta a um dos desafios do Superior Geral para este ano, foi mandado pintar um
quadro representando o dia de fundação da Congregação, 27 de Maio de 1703.
Este quadro esteve exposto na capela da comunidade de Lisboa e tornou-se, para mim, um símbolo deste ano particularmente dedicado a Poullart des Places, com um triplo significado iluminando a vida e missão da
Congregação ao longo das adversidades e desafios nestes três séculos. Antes

185

P. José Manuel Sabença

de mais trata-se de pessoas que estão em oração. Na oração foi-se cimentando ao longo dos tempos aquilo que os homens e as circunstâncias pareciam
querer fazer terminar. O projecto é de Deus e continuará de pé, enquanto
for dEle. Em segundo lugar há unidade neste quadro. Quer porque todos estão voltados para Maria, quer porque todos estão de veste semelhante. Quer
ainda porque o líder se sente rodeado, apoiado. Só o fermento da unidade
pode ajudar a manter viva a Congregação e a sua Missão. E isso só é possível
quando, no meio das adversidades, vence o vínculo do Espírito. E isso só é
possível quando o tapete das diversidades é tecido pelo fio do Espírito que une
contrários e fortalece os pontos mais fracos. Em terceiro lugar noto que Maria
está presente e com ela, mesmo sem se ver, está o Espírito Santo, não fosse ela
templo e sacrário do Espírito Santo, sua divina esposa. Confiando a Maria,
ao longo dos tempos, a nossa Congregação e Missão, fomos capazes de nos
abrir às urgências de cada tempo, correr apressadamente para a casa de Isabel
e aí permanecer, em atitude de humildade e serviço. Por Maria aprendemos
e pedimos a consagração ao Espírito Santo. Sempre e em cada momento que
rezemos em comunidade, em unidade, voltados para a Missão.
A evocação recente da figura do P. Gonçalves de Araújo com o seu
exemplo de vida e o seu esforço por guardar a unidade perante os novos desafios, ajudam-nos a olhar com confiança para a nossa Província hoje, em
tempo de mudança. Guardar a unidade pelo vínculo do Espírito e respondermos com alguma ousadia aos tempos de hoje é o desafio que nos propomos
discernir na busca de um novo modelo de missão espiritana em Portugal. A
reunião do Conselho Provincial Consultivo Alargado veio confirmar que tal
percurso só é verdadeiramente busca do projecto de Deus se for acompanhado pela oração, animado pelo Espírito Santo e em auscultação e reflexão que
envolva o maior número de membros da nossa família espiritana.
Com Cláudio Poullart des Places vamos unir-nos, em oração, à volta
de Maria, invocando o Espírito Santo. Vem Espírito Santo e consagra-nos para
a Missão…. Com Libermann vamos aprender a humildade e a paciência…na
sua concretização. Com a nossa Regra de Vida Espiritana vamos analisar a
nossa vida pessoal e comunitária como primeiro testemunho religioso e profético. Vem Espírito Santo… e renova-nos segundo a vontade de Deus para os
nossos tempos.
‘Missionários Espiritanos’, outubro de 2010. Editorial.
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