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Espagos da
Missao Espiritana

Espiritanas na
Guine-Bissau
20 anos de Missao
com os Manjacos
Os espiritanos foram incansaveis na ajuda as Irmas: no acolhimento, na construgao da casa e na integragao das Irmas no meio
em geral: Integragao Missiondria e no aprender crioulo e manjaco.
O apelo veio da parte do P. Jose Costa e da Irma M aria
Paulo para trabalhar em meio de primeira evangelizagao e/ou
inicio de uma missao com um povo pobre.
A vida em comunidade intemacional deu os seus frutos e
potenciou a abertura (em 1995) da segunda Comunidade das
Irmas na Guine.
A formagao feminina na saude, na pastoral, na educagao,
propiciou a coda uma das Irmas o servigo de doar'Se na procura de contribuir para o desabrochar do Reino de Deus em
terra manjaca.
Em sintese, partir ao encontro do outro, simplesmente para o
encontrar, foi e continuard a ser o caminho da M issao.

Foi a 16 de Margo de 1991 que as Irmas Jacqueline Lemaire e
Aurora de Israel partiram de Lisboa rumo a Guine-Bissau. Por coincidencia, a congregagao celebrava exactamente nessa data o 60Qaniversario da morte da sua fundadora, a Irma Eugenie Caps. Acreditamos que ela se alegrou por nesse dia ver partir as suas missionarias ao
encontro de um povo onde Cristo e o seu Evangelho ainda eram
muito pouco conhecidos. A primeira comunidade das Irmas Missionarias do Espirito Santo na Guine seria em Tubebe, aldeia situada
bem no interior do pais manjaco.
* Fatima Gama, Missiondria do Espirito Santo, natural da Freixianda (diocese de
Leiria'Fdtima). Formada em Ciencias da Educagao, foi Missiondria na Guine'
Bissau onde dirigiu a Escola Sem Fronteiras de Tubebe, em territorio Manjaco.
Exerce o cargo de Superiora Principal das Espiritanas em Portugal. A Irma Fatima
Gama coordenou este artigo.
missao espiritana, A no 10 (2011) n.s 20, 13'21

13

Espiritanas na Guine-Bissau 20 anos de M issao com os Manjacos

“As Irmas
Jacqueline e
Aurora habitaram primeira'
mente na casa
dos Espiritanos,
na Missao de
Caio”
“O P. Jose Costa
e os seus confrades foram
incansaveis na
ajuda as Irmas:
no acolhimento,
na construgao da
casa e na
integragao das
Irmas no meio
em geral”
“Em 1995 seria a
abertura da
segunda Comuni'
dade das Irmas na
Guine, tambem
em meio manjaCO

A inauguraqao oficial da comunidade ocorreria a 6 de Janeiro
de 1992. Esta primeira comunidade, composta por cinco Irmas de
quatro nacionalidades, so ficaria completa no decorrer desse ano. As
Irmas Jacqueline e Aurora habitaram primeiramente na casa dos Es'
piritanos, na Missao de Caio. A partir de la, elas acompanhavam a
construgao da nossa casa a cerca de 3 Km de distancia. O P. Jose
Costa e os seus confrades foram incansaveis na ajuda as Irmas: no
acolhimento, na construgao da casa e na integragao das Irmas no
meio em geral. Alias, a ida das Irmas Espiritanas para a Guine'Bissau
aconteceu por sugestao dos Espiritanos, formulada no convite do
saudoso Bispo D. Settimio Ferrazetta.
De tudo isto dao conta as entrevistas realizadas as “primeiras pe'
dras” desta comunidade. Essas entrevistas constituem um depoimento
simples, mas valioso, por relatarem na primeira pessoa os acontecimentos e os sentimentos vividos nesses primeiros tempos. Incluimos tarnbem neste artigo as breves entrevistas realizadas a Irma Paulette Fourre,
de saudosa memoria, e a Irma Anita Disier, respectivamente superiora
geral e conselbeira geral, na epoca da fundagao. Consideramos que o
conjunto destes quatro depoimentos contem elementos essenciais para
a historia da missao das Espiritanas na Guine'Bissau.
Em 1995 seria a abertura da segunda Comunidade das Irmas na
Guine, tambem em meio manjaco. Esta situar-seda em Betenta, area
da Missao de Bajob, primeira missao dos Espiritanos na Guine'Bissau.
Ao longo dos 20 anos decorridos, sao ja numerosas as Irmas que numa
ou noutra comunidade, dedicaram alguns anos da sua vida mission^
ria neste meio de primeira evangelizagao, bem no coragao do carisma
espiritano. N a formagao feminina ou na saude, na pastoral ou na edm
cagao, cada uma procurou contribuir para o desabrochar do Reino de
Deus em terra manjaca. Partir ao encontro do outro, simplesmente
para o encontrar, continuara a ser o caminho da Missao.

Apresentagao estruturada da entrevista1

AIrma Jacqueline Lemaire
Irma Jacqueline, primeira superiora da primeira comunidade das
Espiritanas na Guine-Bissau. Ela esteve entre as primeiras a partir para
Tubebe (Caio); ela tambem estava presente aquando da tomada de decU
sao desta fundagao, como conselbeira geral.

Uma nova fundagao
Foi no Capitulo de 1989 que foi tomada a decisao da fundagao
na Guine'Bissau. Terminando entao o meu mandato de conselheira
geral, eu tive a minba obediencia para esta nova fundagao. Antes de
1 Entrevista realizada em Paris, Abril de 2009, pela Irma Fdtima Gama.
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mais, fui ate Portugal para aprender portugues; estive em Braga e a
Ir. Maria Tarcisio era a minha professora.
A 16 de Margo de 1991, a Ir. Aurora de Israel e eu propria
partimos para a Guine-Bissau. A casa estava apenas a meio da cons“Moramos na
trugao. Moramos na casa dos Padres em Caio. Estavam la os Padres
Mario Pires, Jose Costa e Manuel Paula. A Ir. Aurora e eu iamos to- casa dos Padres
em Caio”
dos os dias ao local da construgao; cansamo-nos as duas... era preciso procurar o cimento, os blocos, etc. O P. Jose ajudou-nos muito.
Quando a Ir. Anthonia Nweze chegou, em Julho, ainda moravamos na casa dos Padres. Passamos o mes de Agosto em Bissau para “Passamos o mes
de Agosto em
o Curso de Integragao Missionaria (o Curso de Crioulo). De regresso,
Bissau para o
ja pudemos habitar na nossa casa, embora as obras ainda nao rivesCurso de
sem terminado.
Integragao
A festa da inauguragao teve lugar no dia 06 de Janeiro de 1992,
Missionaria (o
festa da Epifania, na presenga de D. Settimio Ferrazetta, bispo de
Curso de
Bissau e D. Pierre Sagna, vindo do Senegal. D. Settimio dizia-nos
Crioulo)”
que contava muito connosco pela nossa acgao em proximidade.

A nossa vida comunitaria
Em Outubro desse ano, a comunidade completava-se com a
chegada das irmas Fatima Gama e Eduarda Brito. Eramos cinco Ir
“E nos vivemos
mas de quatro nacionalidades, o que era um pouco excecional. E nos
uma bela
vivemos uma bela experiencia de vida comunitaria. As diferengas
experiencia de
entre nos eram no entanto acentuadas: diferengas de idade, de culvida comunitatura, de formagao... Mas o amor fraterno que circulava entre nos era
• JJ
ria
uma realidade; mesmo que certas coisas nos custassem, mesmo que
nos fizessem sofrer, sabiamos que nao havia nada por detras. A oragao e a partilha fizeram-nos criar lagos. Nao e por acaso que cada
uma de nos, as cinco, eu sei-o, guarda muito boas recordagfies desses
anos. As nossas reunifies de comunidade eram momentos de verdade: interpelavamo-nos a nos proprias e umas as outras neste desejo
comum de construir sempre mais a vida fraterna; abriamo-nos na
confianga e deixavamo-nos interpelar pela Palavra de Deus: sera a
minha cultura ou o Evangelho que e a norma ultima? Nos faziamos
mesmo celebragfies penitenciais. No meio das nossas diferengas, rinhamos em comum o facto de sermos todas estrangeiras nesta terra
“As pessoas
para onde rinhamos sido enviadas. As pessoas interpelavam-nos e
admiravam-se de saber que nos nao nos conheciamos antes, umas as interpelavam-nos
outras. Nao ha duvida de que foi a graga de Deus que nos permitiu e admiravam-se de
saber que nos nao
dar este belo testemunho de vida comunitaria!
Nos tmhamos vindo para viver com as pessoas e queriamos nos conheciamos
antes, umas as
testemunhar o amor fraterno. E porque eramos as primeiras a chegar,
outras”
nos senriamos essa responsabilidade de uma maneira muito especial.
Tmhamos presente a carta do Padre Libermann a comunidade de
Dakar e muitos outros dos seus escritos, que tomamos o tempo de
reler e refletir no local, individualmente e em grupo. Eis um extrato
missao espiritana
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de uma das suas cartas:
«Nos adoptamos uma vida de comunidade porque estamos
convencidos que, para ter sucesso na obra que empreendemos, e preciso estarmos reunidos como corpo. E necessaria uma dedicagao e
um desinteresse completo, o que nao se encontra quase nunca senao
nas comunidades onde ja ninguem tern interesses proprios e onde a
pessoa se entrega totalmente a obra a empreender. Eu tomei as minhas medidas para que nao se possa procurar nem o interesse da sua
“Alias, o melhor comunidade, a fim de se estar todo para a sua obra. Alias, o melhor
meio de ter para meio de ter para esta obra sujeitos piedosos e capazes, e propor-se
esta obra sujeitos uma vida generosa e liberta de todo o interesse terreno. (Francisco
piedosos e
Libermann, N.D. Ill, p. 283).
capazes, e
propor-se uma
Viver em proximidade
vida generosa e
liberta de todo o
Nos comegamos por travar conhecimento: conhecer e dar-se a
interesse terreno” conhecer. Iamos ao encontro das pessoas nas aldeias, nas suas casas.

Tomamos contacto com os chefes de Bairro. E fizemos esforgo por
aprender as linguas: o crioulo e o manjaco. Para estarmos proximas das
pessoas, nao quisemos uma vedagao muito fechada a volta da nossa
casa: as pessoas batiam facilmente a nossa porta e nos acolhiamo-las.
Junto da janela da capela da nossa casa, passava o caminho que
as pessoas percorriam para irem da aldeia ao mato sagrado. Enquanto
nos estavamos na oragao, viamo-los passar para irem oferecer sacrificios; ouviamos as cabras berrar, os porcos grunhir, as galinhas cacarejar... Nos tinhamos a preocupagao de assumir este povo na nossa
oragao, conscientes de que era a unica oragao crista nesta terra.
Uma das nossas primeiras atividades foi a formagao das mulheres. A Ir. Aurora comegou este trabalho ao mesmo tempo no pequeno Centro construido ao lado da nossa casa e nas aldeias. Era um
trabalho importante neste meio de primeira evangelizagao. Isso per“O objetivo nao mitia um vasto contacto com as mulheres. O objetivo nao era de lhes
era de lhes
anunciar o Evangelho, mas de lhes ensinar a costura e outras coisas.
anunciar o
No entanto, uma formagao comegava a partir das suas questoes: por
Evangelho, mas
exemplo, elas perguntavam-nos quern era aquele que elas viam prede lhes ensinar a gado a cruz pendurada na parede. E no dialogo estabelecido, nos
costura e outras aprendiamos sobretudo a conhece-las e a conhecer as suas tradigoes.
coisas”
A primeira visita a aldeia interpelou-nos fortemente. Isabel,
uma jovem, tinha sido dada em casamento pelo seu pai a um homem
que ela mal conhecia. O contrato passa-se entre o pai e o futuro marido, segundo as normas da tradigao. Desde que Isabel o soube, pos
se a chorar. Este nao era o casamento que ela desejava. A Ir. Aurora
e eu propria fomos falar com o Sr. Jose, o pai. Nos dissemos-lhe: o
senhor viveu em Franga mais de 20 anos, viu outros costumes, ...
enfim, nos tentamos tudo para que ele nao forgasse a sua filha a casar-se assim. No final o Sr. Jose respondeu-nos: a Franga e a Franga;
Manjaco e Manjaco. Ponto final. De imediato, nos compreendemos
“E fizemos
esforgo por
aprender as
linguas: o crioulo
e o manjaco”
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que apesar da emigragao frequente entre os Manjacos, os costumes
tradicionais pareciam nao ter evoluido nada. Seria este um povo tao
impermeavel a influencia de outros costumes, de outros valores?
Com efeito, pouco tempo depois, o casamento aconteceu mesmo. “A
Franca e a Franga; Manjaco e Manjaco.”
Foi necessario tempo... para travarmos conhecimento. As
pessoas perguntavam aos Padres: “Quern sao estas mulheres brancas?” As primeiras eram duas brancas! Foi muito importante o facto
de nao termos comeqado imediatamente a trabalhar. Assim, nos tentamos responder as suas expectativas: em primeiro lugar a forma^ao
feminina e a alfabetizagao; de seguida a saude e o ensino. O nosso “O nosso desejo
desejo desde o inicio foi o de sermos muito proximas das pessoas: desde o imcio foi
o de sermos
metodo apreciado pelo bispo e tambem pelos Padres guineenses.

Com os nossos irmaos espiritanos
Com os nossos irmaos espiritanos, as r e la te s eram muito fraternas. As festas celebravam-se sempre em conjunto, em nossa casa
ou na casa deles. E havia uma boa colaboragao no apostolado. Em
cada dia rezavamos juntos missa e laudes; as segundas-feiras era em
nossa casa, com o pequeno-almogo familiar que se seguia.
Eles ajudaram-nos muito na constru§ao da casa. O P. Jose esfor§ou-se muito! Mesmo em Bissau, em casa dos Espiritanos sentfamo-nos verdadeiramente em farmlia.

muito proximas
das pessoas:
metodo aprecia
do pelo bispo
e tambem
pelos Padres
guineenses”

Dificuldades?
O apostolado era a viver na gratuidade, pois os participates
nao eram numerosos, exceto em Caiomete.
As estradas, o barco da travessia para Bissau ... enfim, as viagens eram verdadeiras exped ites.
Havia dificuldades materials,, mas nao as consideravamos como
dificuldades, isso fazia parte da missao. Era uma missao dura, mas que
nos encheu de alegria. Sim, as conduces de vida eram dificeis, mas
isso nunca nos retirou a alegria!

Apresentagao estruturada da entrevista2

AIrma Aurora de Israel Fonseca
A Ir. Aurora de Israel Fonseca, depois de numerosos anos de missao
em Cabo Verde e sobretudo em Angola, onde elafoi cofundadora de varias
missoes, sera convidada para acompanhar a Irma Paulette Fourre numa
primeira visita a Guine'Bissau em 1988. A Ir. Aurora participard na fundagao da comunidade de Tubebe em 1991 e da comunidade de Betenta em
2 Entrevista realizada em Braga, Setembro de 2009, pela Irma Fdtima Gama.
missao espiritana
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1995. Ela fala-nos a partir da sua experiencia e do seu coragao.

O mais importante numa nova fundacao
Embora o objetivo seja o de os ajudar a melhor conhecer a
Deus, em primeiro lugar esta a pessoa e a sua promogao, o que passa
“No imcio, nos
antes de mais pela relagao. No imcio, nos nao comegavamos pela
nao comegavaoragao, mas interessavamo-nos por o que eles viviam. Dai a impormos pela oragao, tancia das visitas nas suas casas, pelas aldeias; tomar o tempo para
mas interessava- conversar com eles, poder chama-los pelos seus nomes, visitar os domo-nos por o que entes, participar nos funerais... enfim, todo o esforgo para nos fazereles viviam”
mos proximos das pessoas, tudo isso nos une e tornamo-nos familia.
Eles percebem o quanto nos sao queridos. A amizade desinteressada
“Eles percebem o que eles encontram em nos, sem outra preocupagao que nao seja o
quanto nos sao
bem deles, toca-os muitissimo.
queridos”
Quando a ocasiao se apresentava, um imcio de catequese po
dia ter lugar. Mas, caminhar com eles era primordial. Incitavamo-los
a colaborarem entre eles trabalhando em entreajuda. E, quando eu
propunha as maes que costurassem calgSes para vestir os seus filhos
e assim se protegerem das doengas..., eu nao me esquecia de valorizar ao mesmo, tempo os seus costumes: a beleza dos panos que eles
usavam, etc. E muito importante respeitar os costumes deles.
Em comunidade, a partilha do que cada uma vivia era formidavel. Nos podemos dar gragas a Deus, porque nos fomos testemunho
para aquele povo: eles viam que nos eramos amigas sem sermos irmas
de sangue... Eles colocavam-nos questoes: como e que voces se reuniram? E ficavam muito admirados ao descobrir que nao nos conheciamos antes, e que era por eles que nos tinhamos deixado as nossas familias, os nossos paises onde existe um pouco mais de conforto...
Se nos somos felizes, se as comunidades sao fraternas e se somos amigas entre nos, tudo sera mais facil e as dificuldades poderao
ser ultrapassadas.

As minhas primeiras impressoes do povo manjaco
“Eles faziam os
possiveis para nos
receber bem. Em
geral, procuravam de mediato
uma cadeira para
nos.”

Eu gostei da maneira como eles nos acolheram, a sua simplicidade. Eles faziam os possiveis para nos receber bem. Em geral, procuravam de mediato uma cadeira para nos.
A nossa chegada foi motivo de grande alegria. Eles desejavam
Irmas para que os seus filhos tivessem uma educagao melhor. Aprender costura, por exemplo, era uma promogao para as raparigas.
Enfim, eu acho-os inteligentes e abertos.

Os nossos irmaos espiritanos
Os Espiritanos, nossos irmaos espiritanos, como nos gostavamos de dizer, eram nossos amigos. Ajudaram-nos muito no trabalho,
18
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a comegar pela construgao das nossas casas. Mas tambem o nosso
relacionamento tao fraterno era precioso. Fomos muito bem acolhidas desde o imcio. Alem disso, aprendemos muito com a maneira
deles viverem a missao.

O segredo duma vida missionaria muito feliz
Antes de partir para um trabalho ou uma visita numa aldeia,
eu rezava e entregava-me a Deus e as pessoas que ia encontrar: que
o meu sorriso e a minha presenga fizessem compreender as pessoas
que as amo, isto mesmo, sem dominar a lingua. Em suma, viver o “Em suma, viver
o cuidado do
cuidado do outro, querer o seu bem, viver por ele.
outro,
querer o
No fundo, trata-se de ser mae para eles, sobretudo nos nossos
seu
bem,
viver
contactos com as mulheres. Respeita-las e fazer-se respeitar, permitepor
ele”
lhes abordar-nos, abrir-se connosco em confianga.
Senti-me feliz junto destes povos, aos quais fui enviada; por
“Respeita-las e
vezes a volta da fogueira, sem receio de me sujar e sem nunca os “difazer-se
respeitar,
minuir”, pois eles tern efetivamente muitas qualidades.
permite-lhes
Nos podemos fazer muito bem! Eles estimavam-me muito e da
abordar-nos,
minha parte, eu queria-lhes verdadeiramente muito bem.

abrir-se connosco
em confianga”

Apresentagao estruturada da entrevista3
Da Irma Paulette Fourre
A Irma Paulette Fourre era superiora geral da congregagao das
Irmas Missiondrias do Espirito Santo no tempo da fundagao da comunidade das Espiritanas na Guinea-Bissau. Eis um pequeno testemunho dos
primeiros contactos.4

O apelo
“O pedido
O pedido veio-nos da parte do P. Jose Costa e da Irma Maria
veio-nos
da parte
Paulo, entao responsavel principal em Portugal. Eu propria e a Irma
do
P.
Jose
Costa
Aurora de Israel, que era na epoca responsavel principal em Cabo
e
da
Irma
Maria
Verde, fomos a Guine-•Bissau. A Irma Aurora tinha uma vasta expePaulo, entao
riencia de fundagao de comunidades nomeadamente em diversas
responsavel
missoes em Angola.

principal em
Portugal”

3 Entrevista realizada em Paris, Margo 2009, pela Irma Fatima Gama.
4 Para mais detalhes sobre as impressoes da Irma Paulette aquando das suas viagens cl
Guine'Bissau, consultar, nos Arquivos das Irmas Missiondrias do Espirito Santo, os
relatorios das visitas da Irma Paulette com a Irma Aurora de Israel Fonseca, de 20
a 27 de Julho de 1988 e da Irma Paulette com a Irma Anita Disier, de 14 a 20 de
Dezembro de 1990.
missao espiritana
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O que nos encontramos, o que nos atraiu
“Era um meio de
Era um meio de primeira evangelizagao, e o inicio de uma misprimeira evange- sao. E era um povo pobre.
lizagao, e o inicio
Seria uma possibilidade de abertura para as Irmas dos Distritos
de uma missao. E lusofonos, tendo no entanto em mente a intemacionalidade.
era um povo
O povo e os Espiritanos exprimiram o desejo de nos verem
pobre”
chegar.

Pudemos constatar que os missionarios estavam apegados a
este povo e o quanto o povo os apreciava; eles eram queridos.
“Em D. Settimio
Em D. Settimio Ferrazetta, encontramos um homem apaixoFerrazetta,
nado por este povo e pela sua missao. A quantidade de contentores,
encontramos um que nos impressionaram em Bissau, era um sinal do seu cuidado em
homem apaixoajudar as pessoas.
nado por este
povo e pela sua
missao”

Apresentagao estruturada da entrevista5
Da Irma Anita Disier
Irma Anita era conselheira geral na epoca da decisao da fundagao
na Guine-Bissau; ela foi ao local com a Irma Paulette Fourre; depois foi a
Portugal encontrar-se com as Irmas Jacqueline, Aurora e Anthonia, onde
elas se preparavam para esta missao.6

Uma decisao, uma evidencia
No Conselho, sentimos que esta missao era para nos: que era
para ir em frente. Partir para a Guine-Bissau era responder a uma
necessidade e era uma possibilidade de a congregagao se estender.
Desde o inicio se previu uma comunidade internacional.

Primeiro em Caio
Eu fui la com a Irma Paulette; um pais desconhecido para mim.
A casa das Irmas ainda nao estava comegada.
Nos verificamos a necessidade da presenga das Irmas neste
meio gpbre e constatamos o bom trabalho que os Espiritanos ja tinham comegado. O P. Costa tinha organizado uma reuniao com mulheres: esperava-se pelas Irmas! Pensava-se em nos, em primeiro El
gar para trabalhar com as mulheres e tambem para o ensino na
escola. Elas estavam felizes de saber que as Irmas iam chegar. Do
5 Entrevista realizada em Paris, Abril de 2009, pela Irma Fatima Gama.
6 Para £iais detalhes sobre as impressoes da Irma Anita aquando da sua viagem a
GuirUi'Bissau, consultar, nos Arquivos das Irmas Missiondrias do Espirito Santo, o
relatdrio da sua viagem com a Irma Paulette Fourre, de 14 a 20 de Dezembro de
1990.
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nosso lado, isto parecia-nos uma evidencia: a nossa vinda correspondia a uma necessidade.
O P. Costa foi magmfico para nos introduzir; desejavam verdadeiramente a nossa vinda.

De seguida em Bajob
Nos fomos ate Bajob; o meio parecia-nos ainda mais primitivo.
Encontramos la o P. Michel Gerlier: um missionario apaixonado pelo
seu trabalho!
*
Descobri como o culto dos antepassados estava ainda vivo, muito arreigado; diferente do que eu conheci nos Camaroes e na RCA.
Sentimos que ali seria a nossa segunda comunidade.
O P. Michel conhecia bem a mentalidade, ele partia do que
viviam as pessoas; ele encontrava as raizes que eram para evangelizar
“Isso foi uma
respeitando muito este povo e os seus costumes. Isso foi uma confirconfirmagao;
era
magao; era verdadeiramente o nosso lugar.

verdadeiramente
o nosso lugar”

A missao de outro modo
Seria uma outra maneira de realizar a missao, nao classica:
muito proximos, tentando adaptar-nos as necessidades das pessoas.
Nos imaginavamos uma missao com meios simples em que nos partiriamos das pessoas, sem querer construir apressadamente.
E nos tomamos a peito esta nova fundagao.

Uma missao no coragao do nosso carisma de Espiritanas
O encontro em Portugal com as tres primeiras Irmas designadas para esta fundagao, tinha por objetivo apresentar-lhes um pouco
o pais e comegar a esbogar um programa de vida comunitaria.
Esta seria certamente uma missao dificil, mas partiamos da convicgao de que estariamos verdadeiramente no nosso lugar como Espi
ritanas. O texto da Palavra de Deus que escolhemos foi Jo 20, 19-23:
“Erd o primeiro did da sememd. Ao dnoitecer desse did, estdndo fechddds ds
portds do lugdr ondc sc dchdvdvn. os discipulos pov vricdo dds dutovidddes dos
judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: «A pdz estejd convosco» .
Dizendo isto, mostvou-lhes ds mdos e o Iddo. Entdo os discipulos fiedvdm
contentes poT vev o Senhov. Jesus disse-lhes novdmentei «A pdz estejd
convosco. Assim como o Pdi Me enviou, tdmbem Eu vos envio d vos». E,
tendo dito isto, Jesus soprou sobre eles, dizendo: «Recebei o Espirito^Sdnto.
Os peeddos ddqueles d quern perdodrdes serdo perdoddos. Os peeddos
ddqueles d quern ndo perdodrdes ndo serdo perdoddos» .

“E nos tomamos
a peito esta nova
fundagao”

“O texto da
Palavra de Deus
que escolhemos
foi Jo 20, 19-23”

missao espiritana
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