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deste canto em manaus,
a missao em perspetiva
de justiga e paz
Em bora escrevendo sobre um a realidade distante p a ra a
m aioria dos leitores e ain d a m uito recente p a ra o au tor, recentem ente nom eado p ara a M issao nos arredores de M an au s,
B ra sil, nao resistiu ao apelo de escrever p a ra a rev ista de
hom enagem ao P . T orres N eiva, com quem ele viveu m uito
proxim o ao longo de m uitos an os. T rata-se, como ele ref ere,
de um preito de gratid ao a tudo o que pode viver e aprender
com o saudoso P . T orres N eiv a. E ste artigo obedece ja as
norm as do novo acordo ortogrdfico.

Introdugao
Pouco depois de chegar pela 1- vez ao Brasil e a America Latina
foi-me pedido um artigo sobre Justiga e Paz no contexto da nova realL
dade que eu mal comegava a conhecer. A 1- sensagao foi de medo: de
nao cumprir ou de, querendo faze-lo a toda a forga, falar de justiga
cometendo injustigas por afirmagoes preconceituosas ou nao amadurecidas nem testadas por uma experiencia de imersao neste meu novo
mundo, a qual teria de ser necessariamente ja longa e profunda.
Mas havia ca dentro como que uma voz a segredanme para dizer
sim. Tratava-se de um texto para um numero da revista “Missao Espiritana” em memoria do P. Torres Neiva e eu sentia em mim, para alem
das boas recordagoes dele, o impacto das celebragoes ainda a decorrer
do tricentenario de Claudio Poullart des Places que me levaram, tarnJose Reis G aspar, espiritano portugues. Licenciado em H um anidades. Foi m issiondrio
em A ngola em tempos dificeis. Depois de m uitos anos em Portugal como form ador,
professor e anim ador m issiondrio p ara alem de responsavel Ju stiga e Paz, aceitou
partir p ara um a nova m issao, nos arredores de M anaus, B rasil.
misscto espiritana, A no 10 (2011) n.3 19, 51-61
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bem pela pena e pela palavra do P. Torres Neiva, a gostar mais de beber nas nossas fontes espiritanas.
1 ' O P . Torres Neiva para mim

“Era na nossa
comunidade r
voz pronta a
alertar-nos”
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Vivi dez anos em comunidade com o P. Torres Neiva. Eramos
vizinhos de quarto, comiamos a mesma mesa e eramos parte de uma
grande comunidade fratema em que fui muito feliz, em que, juntos,
todos rezavamos, rfamos, brincavamos, ouviamos e contavamos historias - e que bom contador que ele era! - e concelebravamos a Eucaristia. As suas homilias eram suculentas, colhia delas sempre algum sm
plemento alimentar para a minha espiritualidade. Quando teve de
comegar a hemodialise vimo-lo encarar a situagao com naturalidade,
nunca perdendo o bom humor nem a piada fina e inteligente, e mam
tendo um bom ritmo de trabalho de investigador em Historia e de diretor e colaborador de revistas de espiritualidade missionaria e de vida
consagrada. Com toda a simplicidade, tres vezes por semana, saia de
casa, descia a nossa rua e tomava o transporte publico ate ao hospital.
So quando mais debilitado e que aceitava que o levassemos la. Era assim, discrete, desprendido, servigal. Era tambem na nossa comunidade
uma voz pronta a alertar-nos, sem azedume mas com firmeza, para ah
guma situagao de injustiga ou desatengao em relagao a confrades, a
pessoal de servigo, a vizinhos ou a pobres que batessem a porta.
Guardo como um tesouro, com um significado todo especial
para mim, uma das ultimas se nao mesmo a sua ultima palestra feita
numa assembleia de espiritanos. Foi, salvo erro, na abertura das comemoragoes do tricentenario da morte do nosso fundador. Gostei tanto
dela que logo lhe pedi se a poderia repetir, com algumas adaptagoes, na
assembleia da LIAM ( Liga Intensificadora da Acgao Missionaria) das
dioceses de Lisboa e Setubal, agendada para 10 de Janeiro de 2010.
Aceitou. Mas em 8 de Janeiro o seu estado de saude agravomse de
repente e teve de ser intemado. Vi logo que nao poderia contar com
ele para dois dias depois. E eu, que iria viajar dia 14 para o Brasil, nao
tinha nem tempo nem serenidade para preparar uma palestra como a
LIAM merecia. Pedi-lhe entao, momentos antes de ele ser levado para
a ambulancia, se nao se importava de me ceder o texto da sua palestra
para eu a proferir em seu nome. Assentiu prontamente: que fosse ao
computador do seu escritorio e que fizesse uma copia.
Reunida a assembleia, eu disse mais ou menos isto: “estava
anunciado como palestrante o P. Torres Neiva. Como ja sabem, ele foi
hospitalizado. Mas cedemme o texto que tinha preparado e que eu vou
ler para voces. Fagam de conta que o estao a ouvir a ele”. Terminada
a leitura, o P. Eduardo Osorio tomou a diregao da assembleia e eu sai
do salao a fazer ja nem sei bem o que. Nesse momento, banhado em
lagrimas, descia ao meu encontro o P. Antonio Moreira, secretario
provincial, para me dizer que acabara de saber por telefonema feito do
hospital pelo superior provincial, P. Jose Sabenga, que o P. Torres Neb
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va tinha falecido. Emocionado, senti em mim proprio, enquanto o
confiava a Deus, a verdade do que dissera: “fagam de conta que o estao
a ouvir a ele”. Ele continua, de facto, a falar-nos pelo que a memoria
de sua vida evoca em nos e pelo muito de bom que nos deixou escrito.
E por tudo isto que nao tenho como furtar-me a este preito de gratidao.
2 - Lendo na vida do nosso fundador
O nosso fundador Claudio tern muito a ensinar hoje aos espiritanos nos novos contextos da missao. Durante muitos anos quase ignorei o que ele e para nos. Talvez por sua vida curta e pequeno legado
escrito ou porque a vala comum em que foi depositado o seu corpo tivesse sido o selo da radicalidade da sua pobreza querida ou ainda pela
aureola de alguns de seus sucessores, sobretudo Libermann, ele passou
demasiado tempo quase esquecido pelos espiritanos. Felizmente, a luz
foi reposta no candelabro. Ele, Claudio, escreveu quase nada, nao den
xou livros. O livro e ele mesmo, a sua entrega total e samaritana aos
pobres e com os pobres, em docilidade total ao Espirito Santo e em
comunidade feita cenaculo irradiador de vida missionaria.
Este livro aberto tem-me ajudado a ir deciffando as letras da situagao missionaria em que Deus me pos. Claudio nasceu no seio de
uma familia injustigada e era a esperanga de seus pais para repor a
justiga e reconquistar direitos usurpados pelas voltas e reviravoltas da
politica. Para isso foi preparado. Mas a justiga de Deus, que transcende
- e de que maneira!- a justiga humana, levou-o, a ele tambem, a um
caminho de Damasco em que renuncia aos projetos familiares de uma
brilhante carreira no mundo e se faz pobre com os seminaristas pobres
para os ajudar a serem padres para os pobres. A Congregagao nasceu
quando ele passou do viver para os pobres ao viver com os pobres.
Os tres pilares da sua vida apontados pelo P. Torres Neiva nessa
sua ultima palestra sao: a docilidade ao Espirito Santo, a mistica da
pobreza, a vida de comunidade. Como entao e na vida de Claudio,
tambem o missionario de hoje - eu o sinto profundamente g ha de ser
docil ao Espirito de Deus, desprendido de si mesmo e de enleios terrenos, e bem apoiado numa vida de comunidade que seja vida de cornunhao efetiva e afetiva, instancia de partilha de vida, de aferigao de
projetos, de renovagao de energias espirituais, e ela propria, por sua
forga testemunhante, instrumento privilegiado de servigo a missao.
Claudio e Libermann sao o tronco da arvore espiritana. No entanto, nao devoraram quilometros, nao deixaram o seu pais. Nao foi
preciso nem possivel. O mais importante e mesmo o que se e; o resto
vem por si. Um e outro foram pessoas seduzidas por Deus. Beberam na
fonte da missao, o amor de Deus -Trindade. Como Deus, que se nos
deu todo em Jesus, deram-se tambem eles a quern Deus pos em seus
caminhos e pela medida de Deus, trocando os projetos pessoais pelos
de Deus, em atitude constante de exodo, de despojamento de si mes-

“O nosso
fundador Claudio
tem muito a
ensinar hoje aos
espiritanos nos
novos contextos
da missao.”
“O livro e ele
mesmo, a sua
entrega total e
samaritana aos
pobres e com os
pobres, em
docilidade total
ao Espirito Santo
e em comunidade
feita cenaculo
irradiador de vida
missionaria.”
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mos. E isto que medito tem muito a ver com a leitura que fago da reflexao e caminhada da Igreja na America Latina e da nossa missao
como continuagao da missao de Cristo como que esquecido de sua
condigao divina.
3 - A cruz na incamagao

“nossos problemas se desvanecem se nos
descentramos e,
sem nos anularmos, sabemos
relativizar-nos
olhando a nossa
volta, dando as
maos, dando-nos
ao povo a que
fomos enviados”
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Na base da missao esta um duplo movimento, que atravessa,
alias, toda a Historia da Salvagao: exodo e incamagao. Esse trajeto
Cristo o percorreu, como podemos ler, por exemplo, em Fil 2, 6-8.
Dele herdamos a missao. Ele e a nossa paz, Ele nos traz a justiga de
Deus. Missao como justiga e paz so pode ser nos passos de Jesus. Foi
assim a dos nossos “fundadores”, a de muitos que nos precederam, e ha
de ser tambem a nossa.
Para os missionaries que chegam pela 1- vez a arquidiocese de
Manaus ha um curso de introdugao a realidade amazonense e manauara. Quando cheguei ja tinha sido; fiquei para a proxima fomada.
Mas fez-me falta. Os primeiros meses de adaptagao ao clima, as pessoas, a celebragao liturgica da fe, a cultura, as comidas e a tanta coisa
diferente foram dificeis, mais do que eu imaginava. E ainda bem que
nao ha a barreira da lingua, dificuldade maior de tantos missionaries.
Os paroquianos acolheram-nos muito bem, a mim e aos padres Sebastiao e Carmelo, mas mesmo assim eu ia ruminando interiormente muitas queixas.
Cinco meses depois fui a Tefe, onde desde ha mais de um seculo
se tem centrado a agao dos espiritanos na Amazonia, 630 km subindo
o Solimoes. Fiz uma semana de re tiro na ja centenaria Missao da Boca
do Tefe, mais uma de participagao nas celebragoes do cinquentenario
da Prefeitura Apostolica de Tefe e nas Jomadas Historicas da Prelazia
e li quanto encontrei sobre a gesta missionaria dos espiritanos na Ama
zonia desde que puseram pe em Belem do Para ha 125 anos. Subi
ainda mais uns 250 km de barco ate Fonte Boa e dai mais 120 ate Jutai. Um mes exato fora, desanuviando, contemplando a natureza, admirando a dedicagao dos missionaries, no passado e no presente. Apaziguei-me ao ver que nada sao as minhas dificuldades em comparagao
com o que li, escutei e vi. Quanto mais para o interior mais duras as
condigoes de vida, do povo e dos missionaries.
Aprendi o que tinha por ja sabido, que nossos problemas se desvanecem se nos descentramos e, sem nos anularmos, sabemos relative
zar-nos olhando a nossa volta, dando as maos, dando-nos ao povo a
que fomos enviados e pensando nos seus problemas mais do que em
nos proprios. Aprendi a verdade das palavras de D. Helder da Camara:
missao “e parar de dar voltas ao redor de nos mesmos, como se fossemos o centro do mundo e da vida. E nao se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos: a humanidade e maior.”
Simples? Parece. Na pratica e bem diffcil. Mas o que tem de ser tem
muita forga, e nao falha quern no-la prometeu. O caminho do missio-
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nario passa por aqui, e o caminho do exodo e da incamagao, o da
missao inculturada por forga do misterio da Incamagao assumido como
jeito de viver.
Na hora de escrever sobre a missao aqui e agora numa perspetiva de justiga e paz sinto-me aprendiz de misssionario, incapaz de dizer
o que nao tenha ja sido dito ou que nao seja por demais obvio na nossa
realidade globalizada, enquanto vou decifrando 0 abc de leituras lo
cals, tanto ou mais corretas que outras feitas de fora por quern tern
telhados de vidro. A Europa de duas guerras mundiais, de genocidios
bem presentes na memoria coletiva recente, de tantos egoismos e surtos de xenofobia, e de uma historia de colonizagao que deste lado do
Atlantico tern chaves de leitura bem diversas daquelas que nos foram
dadas nos livros e bancos das escolas europeias, nao pode fazer sobre
os sul-americanos avaliagoes de paz, justiga ou democracia sem ao menos um “mea culpa” sincero como indicativo de um caminho que ja se
viu nao ter saida. E tanto eu, com a marca indelevel das minhas raizes,
como qualquer outro em semelhante situagao temos de ter em conta
este senao.

“N a hora de
escrever sobre a
missao aqui e
agora”
“sinto-me
aprendiz de
misssionario”

4 - Aprendendo com a Igreja de acolhimento
Posto isto, tendo em conta a missao que me e confiada, e tarn| bem que na Igreja ninguem e estrangeiro, sobretudo se nela exerce
um ministerio ordenado, tento saber o que de si e da sua missao diz a
Igreja aqui e agora conferindo os grandes documentos com assinatura do CELAM 1 que balizam o seu percurso, desde o Rio de Janeiro i
1955, ate Aparecida - 2007, passando por M edellin-1968, Puebla
4979 e Santo Domingo-1992. Desta imersao pastoral retiro alguns
ensinamentos para me posicionar e inserir neste meu novo campo de
missao.
Tive a graga de chegar aqui pouco depois da Conferencia de
Aparecida e da transposigao do seu Documento Final para a realidade brasileira atraves das “Diretrizes Gerais da Agao Evangelizadora
da Igreja no Brasil 2008-2010”. E um tempo de esperanga, bem pre
sente na Mensagem Final, 5: “Em Medellin e em Puebla terminamos
dizendo: ‘cremos’. Em Aparecida, como o fizemos em Santo Domin
go, proclamamos com todas as nossas forgas: | cremos e esperamos’
j ”. De entre o que esperam destaco: “manter com renovado esforgo a
nossa opgao preferencial e evangelica pelos pobres; (...), valorizar e
respeitar nossos povos indigenas e afro-descendentes; (...) fazer deste
continente um modelo de reconciliagao, de justiga e de paz; cuidar
da criagao, casa de todos, em fidelidade ao projeto de Deus; colaborar na integragao dos povos da America Latina e do Caribe”. Amplos
e desafiadores objetivos, sem duvida.
1 CELAM - Conselho Episcopal Latino*Americano
missao espiritana
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4.1 - Rio de Janeiro

“A America
Latina foi o
primeiro continente a ter um
Conselho a unir
os episcopados
das suas nagoes”

Aparecida e uma etapa de uma longa caminhada.’ A Primeira
Conferencia Geral foi a do Rio de Janeiro. Ela e dum tempo outro,
bem anterior ao Vaticano II. Nela esta quase de todo ausente o dialogo com o mundo. O olhar e muito voltado para dentro mesmo
quando se reconhece ja a injusta repartigao da riqueza e o soffimento dos trabalhadores do campo e da cidade e se destaca a importancia
da doutrina social da Igreja para iluminar as mentes, educar e influenciar comportamentos sociais. O mais decisivo desta foi o pedido
feito a Pio XII para se criar um organismo unificador do catolicismo
na America Latina. Alguns meses depois, em dia de finados mas qual
ovo de Pascoa cheio de vida, a do Cristo vivo no meio do seu povo,
nascia o CELAM. A America Latina foi, assim, o primeiro continent
te a ter um Conselho a unir os episcopados das suas nagoes, em antecipagao as indicagoes do Vaticano II, muito antes, por exemplo, da
Europa onde o COMECE1 so aparecera em 1979. So isso faz do Rio
um acontecimento verdadeiramente cairologico.
4.2 - Medellin
Segue-se Medellin. Poderia ate ter acontecido antes; mas, por
respeito a outros ritmos na globalidade da Igreja, dernse quando pareceu que o tempo estava levedo. Do seu tema, “a Igreja na atual
transformagao da America Latina a luz do Concilio”, depreende'Se
facilmente seu objetivo primeiro: passar para a realidade da America
Latina, incarnar neste chao, na alma deste povo, a reflexao conciliar,
na atengao a leitura dos “sinais dos tempos” pedida pela “Pacem in
Terris” e pelo Concilio. Carta de marear segura foi a enciclica “Populorum Progressio” com sabor a pao quente acabadinho de sair do
forno e que tinha como uma das suas intengoes ir ao encontro de
muitos bispos sul-americanos para os quais o Vaticano II, ainda demasiado europeu, so ao de leve tinha correspondido aos anseios dos
povos que pastoreavam.
Medellin consagrou o CELAM. Temas salientes no seu Documento Final sao a teologia da libertagao, o amor preferencial pelos
pobres e o reconhecimento do protagonismo dos leigos, que irao alan
gando cada vez mais o seu espago de agao e intervengao na Igreja.
Neste espago reconhecido de direito aos leigos irao multiplicar'Se as
pequenas comunidades. Medellin aponta o caminho da transformagao pelo fermento do Evangelho da “comunidade de base” em wcO'
munidade crista de base” , vista como “a celula inicial da estrutura
eclesial e foco de evangelizagao e, atualmente, fator primordial da
promogao humana e do desenvolvimento”3. A expressao “comunida2 C O M EC E - Com issao das Conferencias Episcopais da U niao Europeia
3 M edellin, 15.III.1
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de eclesial de base” sera formalmente assumida em Puebla, 1979, em
linha com o nQ58 da Exortagao Apostolica “Evangelii Nuntiandi”,
safda tres anos antes e ainda hoje tao atual e densa.
Mas a palavra-chave de Medellin e mesmo “libertagao”. Pe- “a palavra-chave
rante o alastrar do submundo dos pobres, o desenvolvimento integral
de Medellin e
e a promogao humana da “Gaudium et Spes” e da “Populorum Pro- mesmo “libertagressio” pareciam tao so uma miragem. A palavra de ordem aqui e
5ao””
agora e libertagao evangelizadora e a consequente opgao preferencial
e solidaria com os pobres; dos 16 documentos saidos de Medellin os
que mais fizeram historia sao o da Justiga, o da Paz e o da Pobreza na
Igreja.
4 3 - Puebla
Depois de muitas hesitagoes e incertezas e de um clima de
confronto ideologico na sequencia das mortes de Paulo VI e de Joao
Paulo I e eleigao de Joao Paulo II, aconteceu Puebla. Seguiu-se a
“Evangelii Nuntiandi” e foi para esta o que Medellin fora para o Concilio: tradugao para sul-americano. Dai que o tema agora tenha sido
“a evangelizagao no presente e no futuro da America Latina”.
Mas aconteceu tambem no decurso da chamada “decada pen
dida” para a quase totalidade destes povos, a decada de setenta, e
quando a ideologia dominante em muitas das nagoes daqui era a da
“seguranga nacional” com todo o seu cortejo de atropelos aos direitos
mais fundamentais da pessoa humana. Dai que o desafio maior tenha sido o da “dignidade humana”, posta bem no centro do debate.
“Qual e, na verdade, o maior desafio para a evangelizagao na Ameri
ca Latina? Tendo em conta todas as contribuigoes para esta III Conferencia, devemos afirmar que o mais urgente e a defesa ou a proclamagao da dignidade da pessoa humana, a proclamagao dos direitos
“porque essa
fundamentais do homem na America Latina, a luz de Jesus Cristo”,
dignidade
disse o cardeal Aloisio Lorscheider na alocugao introdutoria aos trahumana e
balhos da Conferencia. E porque essa dignidade humana e decifrada
a luz do misterio de Cristo4 “o servigo dos pobres e a medida privile- decifrada a luz do
giada do nosso seguimento de Cristo”5 e o melhor servigo a ela, a misterio de Cristo
“o servigo dos
dignidade humana, e a evangelizagao6. A libertagao de tudo quanto
pobres e a
e opressao corresponde a natureza intima da evangelizagao7.
Puebla, na sequencia de Medellin, que fizera disso uma de suas
mais significativas bandeiras, acentua a necessidade de substituir as
estruturas de injustiga e opressao, agora chamadas, em linguagem

medida privilegiada do nosso
seguimento de
Cristo””

4 C f D P - Documento de Puebla 305
5 D P 1145
6 C fD P 1145
7Cf D P 480
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tomada de Joao Paulo II, “estruturas de pecado”8, por estruturas
“que correspondam as legftimas aspiragoes do povo e a uma verdadeira justiga social”9. Mas, tal como Medellin10, tambem Puebla sabe
“que a transformagao das estruturas e expressao externa da conversao interior”11, pressupondo a mudanga das mentes e dos coragoes12.
Essa tem de acontecer antes de mais na Igreja, “constantemente
evangelizada e evangelizadora”13. A opgao de Puebla e clara: preferencial pelos pobres (e pelos jovens), numa releitura, confirmagao e
desenvolvimento de Medellin, com o Evangelho como referenda
primeira e numa envolvencia de comunhao e participagao com Deus
e entre irmaos para superar conflitos e distorsoes sociais.
4.4 * Santo Domingo
Santo Domingo, 1992, decorreu num clima intemo tanto ou
ainda mais agitado que Puebla e e tido por muitos como um escolho.
Do meu ponto de vista, foi uma pedra de tropego que depois de muito
trabalhada se tomou degrau de escadaria. Tambem em nosso tempo,
tal como nos primordios da Igreja, tal como, por exemplo, no que vem
relatado no cap. 15 dos Atos dos Apostolos, as tensoes sao beneficas
quando o Espirito de Deus, invocado na oragao, esta presente.
“N a via da justiga
N a via da justiga e paz e fundamental o reconhecimento da
e paz e funda
identidade do outro: pessoa, povo, grupo religioso, etc. Este e um dos
mental o
grandes desafios postos a missionagao, na Asia sobretudo mas tarnreconhecimento bem e de maneira acentuada na America Latina e Caribe. A Confeda identidade do rencia de Santo Domingo e um sinal eloquente da importancia do
outro: pessoa,
tema e da dificuldade na sua abordagem. Coincidiu com os 500 anos
povo, grupo
da chegada dos europeus e do cristianismo a America, efemeride que
religioso”
para uns era razao de festa mas para outros motivo de luto por tantas
tragedias que lhe eram, com ou sem razao, associadas . A sua preparagao foi um longo debate de ideias ao longo de tres anos entre duas
visoes diferentes, que se foram a pouco e pouco aproximando ate a
aprovagao do Documento Final.
Um dos temas mais controversos foi o da “cultura crista”, entem
dida nao tanto como uma realidade instaurada mas como um ideal14
decorrente do anuncio da vida nova surgida da Ressurreigao de Cristo15. Como parte do triplice tema “nova evangelizagao, promogao bm
mana e cultura crista” apresentado por Roma, custou a digerir, mas
8 D P 281 e 452
9 DP 30
10 C f M edellin 1.3
11 D P 1221
12 C f D P 5 3 4
13 D P 993
14 C f D SD - Documento de Santo Domingo, 22
15 C f D SD 24
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passou, depois de muito salivado. Mas a reflexao feita na Conferencia
e refletida no Documento Final conclui pela existencia nao de uma
mas de muitas culturas cristas sempre que o Evangelho, permeando
cada cultura16, assume alguns de seus valores enquanto a outros os
converte. E nenhuma delas sera a cultura padrao, mas cada uma, como
cultura irma, dialogara com as outras num processo construtivo de
mestigagem cultural17. Assim, mantendo'Se muito embora a expressao
“cultura crista”, ela e entendida como “continua inculturagao do
Evangelho” e “evangelizagao inculturada”18, expressoes retiradas do
discurso inaugural do Papa, no qual ele tambem apresenta Nossa
Senhora de Guadalupe como icone dessse modelo de evangelizagao.
Santo Domingo acabou por ser nao um acidente de percurso
mas a carga energetica nascida, como a eletricidade, de correntes de
sentido oposto, assembleia tao rica de vida e de esperangas quanto as
tres que a precederam.
4.5 - Aparecida
A Conferencia de Aparecida foi preparada e decorreu num
clima de muita serenidade construtiva, fruto da brisa nascida dos
sonhos do novo milenio e das celeb rates do Grande Jubileu 2000,
do Sinodo para todas as Americas (1997) e da subsequente Exortagao Apostolica“Ecclesia in America” (1999). O Documento Final,
propositivo, bem articulado e desafiador em sua propostas, reflete
esse clima, de que e tambem sinal o ver-julgar-agir, metodologia
abandonada em Santo Domingo e agora recuperada. Duas referencias evangelicas brilham como cirios de altar acesos: Jo 10,10: “eu
vim para que todos tenham vida” e Mt 28, 19: “ide (...), fazei discipulos”.
E o discipulo ha de ser missionario ao servigo da vida. Ser dis- “E o discipulo ha
clpulo e ser missionario sao cara e coroa da mesma moeda. Em Apa- de ser missionario
ao servigo da
recida fica bem claro que a defesa da dignidade humana faz parte da
vida. Ser
nossa condigao de discipulos daquele que e “o rosto humano de Deus
discipulo
e ser
e o rosto divino do homem”19. Aparecida ratifica a opgao preferem
missionario
sao
cial pelos pobres feita em Medellin, Puebla e Santo Domingo ao
cara
e
coroa
da
mesmo tempo que a potencializa20 ao caraterizada como “nao exmesma
moeda.”
clusiva nem excludente” e ao declarada como estando “implicita na
fe cristologica” e como sendo imagem de marca da fisionomia crista
sul-americana e caribenha21.
16C f D SD 1
17 C f D SD 18 e 2 44
18 C f D SD 2 3 0
19 EAm - Exortaqao A postolica “Ecclesia in A m erica”, 67
20 C f D A - Documento de A parecida 3 9 6
21 C f D A 392
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O objetivo de Aparecida e “confirmar, renovar e revitalizar a
novidade do Evangelho arraigada em nossa historia, a partir de um
encontro pessoal e comunitario com Jesus Cristo, que desperte discipulos e missionaries. Isso nao depende tanto de grandes programas e
estruturas, mas de homens e mulheres novos que encarnem essa tradigao e novidade, como discipulos de Jesus Cristo e missionaries de
seu reino ” 22 .
•

Aparecida, preocupa-se com a crescente acomodagao dos catolicos a situagoes de injustiga, com o “cansago, a desilusao, a aco
modagao ao ambiente”23, com o divorcio entre fe e vida: “nao podemos conceber uma oferta de vida em Cristo sem um dinamismo de
libertagao integral, de humanizagao, de reconciliagao e de insergao
social”24. Esse dinamismo passa pela conversao pastoral25, traduzida
numa efetiva espiritualidade de comunhao e participagao, que inclui
o ecumenismo tao necessario como fator de paz aqui onde grande
parte das familias sao pluriconfessionais, e ainda a “integragao dos
indigenas e afro-americanos”26 e o cuidado com o meio ambiente27.
Tal conversao pastoral exige a passagem de uma pastoral de manutengao a uma pastoral decididamente missionaria28 que inclua a missao “ad gentes”29 e assuma, como primeiro passo e solene compromisso, a missao continental30.
Conclusao
“A conversao
pastoral e a
transformagao
social a partir da
mudanga mais
dos coragoes que
das estruturas e
proposta ambiciosa”

Missao como servigo a vida plena e um objetivo tao belo quan
to amplo. A conversao pastoral e a transformagao social a partir da
mudanga mais dos coragoes que das estruturas e proposta ambiciosa
mas muita vaga se nao for apoiada em objetivos intermedios, em metas exequiveis, em processos de formagao, planificagao e avaliagao a
todos os mveis. Quern muito abarca pouco aperta e este e um risco a
ter em conta.
Mas a verdade e que o dinamismo desta Igreja esta fora de
causa e ficou mais uma vez bem patente nao so no decurso da Conferencia mas tambem nos 4 anos da sua preparagao, desde a sua convocagao em 2003, ainda por Joao Paulo II, a sua confirmagao em
22 DA 11
23 DA 362
24 DA 359
25 C f D A 3 6 6
26 C f D A 5 2 9 a 5 3 3
27 C f D A 4 7 0 a 4 7 5
28 C f D A 3 7 0
29 D A 3 7 4 a 3 7 9
30 C f D A 551 e 3 6 2 a 3 6 4
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2005 por Bento XVI e abertura em 13 de Maio de 2007. Neste intervalo o CELAM publicou o Documento de Participagao, uma especie
de primeiro documento de trabalho. Este recebeu milhares de sugestoes e crfticas vindas das igrejas particulares, de departamentos do
CELAM, de instituigoes academicas, de organismos e eventos conti
nentals, tais como o Primeiro Encontro Continental dos Novos Movimentos Eclesiais e Novas Comunidades, o Primeiro Forum Regio
nal sobre Genero, o III Simposio Latino-americano de Teologia
India, o Forum de Participagao da V Conferencia etc.. Alguns destes
organismos continuam de pe e realizam um trabalho de implementagao de Aparecida e monitorizagao da caminhada eclesial ai assumida
como compromisso.
Assim, pela minha pouca experiencia e fraco conhecimento,
estou em crer que esta Igreja apostada na formagao contmua de seus
agentes, Igreja de pobres, para os pobres e com os pobres, uma Igreja
dia a dia evangelizada pelos proprios pobres que a levam a confrontar-se com o Evangelho, vai corresponder bem a este desafio. A sua
experiencia, difundida pelos “media” e pelos missionarios “ad gentes” por ela enviados, sera mobilizadora tambem para as igrejas de
outros continentes. E nos, espiritanos, por maiores que sejam os sacrificios que isso implique, teremos de recuperar o tempo perdido na
aposta vocacional e na formagao espiritana nesta Igreja. Ganharemos nos, o Reino de Deus, o mundo todo e “todo o mundo”.

“Igreja apostada
na formagao
contmua de seus
agentes, Igreja de
pobres, para os
pobres e com os
pobres, uma
Igreja dia a dia
evangelizada
pelos proprios
pobres que a
levam a confrontar-se com o
Evangelho”
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