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A ntonio F arias *

a animagao missionaria
em portugal - a luz do
documento “para um rosto
missionaria da igreja em
Portugal” e dos discursos
de bento X V I em portugal
T anto nos sens escritos como no seu ensino, que m inistrou a
m uitas pessoas, concretamente no curso de M issiologia em
Fatim a, ao longo de vdrios anos, o P . A delio Torres N eiva
foi aprofundando a raiz local d a Igreja e su a responsabilidade
m issionaria. T a l responsabilidade inclui a anim agao m issio ndria das comunidades em ordem a tom ar a Igreja aquilo que
ela e, m issiondria, e aquilo p a ra que existe, a M issdo. A traves
deste artigo poe-se em evidencia como essa reflexao que o P .
Torres N eiv a tanto incentivou, chega ago ra a um a afirm aqao
bem clara d a Conferencia episcopal portuguesa. P o ssa tarn bem a su a concretizagdo local ser um a realidade de comunhao
n a qual os leigos tern um papel fundam ental.

1. O contexto da carta pastoral
Documento esperado e resposta a um pedido.
A carta pastoral “Para um rosto missionario da Igreja em Portm
gal” esperada havia muito tempo por todos os que se sentem envolvi'
Antonio F arias, espiritano portugues, foi m issiondrio no B rasil, anim ador m issionario
e responsdvel da form agao em Portugal, membro do Conselho G erald a Congregagao
de 1998 a 2 0 0 4 , m estre de novigos da U C A L no P aragu ai. Actualm ente e o
primeiro assistente da Provincia de Portugal e responsdvel da anim agao m issiondria
espiritana.
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dos na Missao, surgiu como resposta ao pedido feito pelo Congresso
Missionario Nacional, realizado em Fatima, de 3 a 7 de Setembro de
2008. Os cerca de 700 participantes pediram um documentobase, que
servisse de orientagao a Missao em Portugal e que igualmente avivasse
a vocagao missionaria de todos os cristaos. Apos um primeiro ensaio,
que pecava pelo tamanho e pelo seu aspecto demasiado academico,
um segundo, mas curto e pastoral, foi redigido e aprovado pela Conferencia Episcopal. Pensamos que a vinda do Papa a Portugal no mes de
Maio, com os seus previsiveis apelos e conteudos missionaries, ajudou
na criagao de consenso e na aprovagao desta carta pastoral, que busca
despertar na Igreja e nos cristaos o dinamismo missionario.
A carta deixou cheios de alegria todos quantos vivem a preocupagao missionaria como uma dimensao essencial da Igreja e sera
um instrumento importante para quantos se dedicam a animagao
missionaria das comunidades cristas. E e na perspectiva que nos arriscamos a fazer os comentarios que se seguem.
A Carta assume orientagoes missionarias da Igreja

“a Carta assume
as grandes
o rien tates
conciliates sobre
a actividade
missionaria da
Igreja”

Lendo o documento, constatamos que recolhe e traz para a
pratica pastoral de nossa Igreja as orientagoes missionarias que, tanto
o Concflio Vaticano II, sobretudo os documentos Lumen Gentium e
Ad gentes, como os posteriores documentos papais, sobretudo a
exortagoes apostolicas Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, e a Redemptoris Missio de Papa Joao Paulo II. A Carta pastoral dos bispos
inclui ainda algumas reflexoes e apelos do Papa Bento XVI na sua
recente visita a Portugal. Deste modo, a Carta assume as grandes
orientagoes conciliares sobre a actividade missionaria da Igreja, o
conceito da Igreja-Missao ou Igreja em estado de missao, que ve a
missao no coragao da Igreja, a Igreja que vive para evangelizar. Indm
bitavelmente, esta carta, se assumida em toda a sua amplitude e profundidade e o melhor modo de dar resposta e continuidade aquilo
que o Papa veio dizer a Igreja em Portugal.
N o contexto da Igreja em Portugal

Na mesma sessao de trabalho, o Episcopado Portugues decidiu
promover um caminho sinodal. Como ponto de partida, aprovou, como
instrumento de trabalho, o documento “Repensar juntos a Pastoral da
“o dinamismo e
Igreja em Portugal”. Os Bispos tern como objectivos: envolver em camiimpulso missiona- nho sinodal os varios agentes pastorais para atraves de um discemimen'
rios trazem a
to pastoral, definir as orientagoes pastorais comuns. Os dois documen'
Igreja local
tos, em estados diferentes de realizagao e efectivagao e com metodologias
vitalidade e
diversificadas, tern objectivos convergentes e complementares: o dinarenovagao
mismo e impulso missionaries trazem a Igreja local vitalidade e renova'
eclesiais”
gao eclesiais, enquanto o entusiasmo e o dinamismo missionaries sao
expressao e sinal da vitalidade e renovagao da Igreja.
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Ja nao sao os campanarios que marcam o ritmo da vida das
pessoas (Carta Pastoral, nQ3)
Necessidade de uma pastoral missionaria.
Vivemos num mundo em mudanga ou, como alguns preferem
dizer, numa mudanga de epoca.. A mudanga e constatavel no modo
de pensar e no modo de viver. E uma mudanga profunda e nao apenas superficial, que afecta a pessoa na sua totalidade. Sem duvida
que, a crescente mobilidade humana e a difusao dos modernos Meios
de Comunicagao Social muito contribuem para isso. Tal mudanga
provoca o crescente pluralismo cultural e religioso, a onda de secularizagao e individualismo e um galopante relativismo e indiferenga
religiosa. Tal situagao leva os Bispos a dizer que “ja nao sao os campanarios das igrejas que marcam o ritmo da vida das pessoas”. A diminuigao da pratica religiosa em todo o pais, o nao pautar a vida
humana, nem mesmo os momentos importantes de passagem de vida
humana, pelos criterios evangelicos, preocupa os responsaveis da
Igreja bem como todos os cristaos.

“Vivemos num
mundo em
mudanga uma
mudanga
profunda que
afecta a pessoa
na sua totalidade”

Tal cenario leva-nos a buscar novos caminhos, nao permanecer numa pastoral de manutengao, assistencialista, de espera que as
pessoas venham ter connosco; mas a praticar uma pastoral missionaria, de ir ao encontro das pessoas, tendo em conta “as alegrias e as
esperangas, as tristezas e as angustias dos homens do nosso tempo”
(Gaudium et Spes, 1), na certeza de que “homem e o caminho que a
Igreja deve percorrer no seu caminho de evangelizagao”. Cristo, o
bom pastor, que cuida de suas ovelhas e vai ao encontro daquela que
se transviou, e modelo de uma pastoral missionaria, que busca caminhos novos:

“Tal cenario
leva-nos a
praticar uma
pastoral missionaria, de ir ao
encontro das
pessoas”

- O quadro antigo de terras cristas e terras de missao esta superado e a Europa e hoje campo de missao, pois “o campo da
missao ad gentes apresenta-se hoje notavelmente alargado e
nao definivel apenas por consideragoes geograficas; realmente
aguardam por nos nao apenas os povos distantes, mas tambem
os ambitos socioculturais e sobretudo os coragoes que sao os
verdadeiros destinatarios da actividade missionaria do povo de
Deus” (Bento XVI em Portugal).
- Em segundo lugar, o termo “Evangelho” e um nome de acgao e
nao de estado, significa “anunciar a noticia feliz da Ressurreigao
de Jesus”. Evangelho significa “evangelizagao”, e evangelizagao
implica movimento e comunicagao, e requer formagao, inteligencia, entranhas, maos e coragao” (Carta pastoral dos Bispos, nQ3)
- Finalmente, no campo da transmissao da fe, na carta enciclica, Deus caritas est, Bento XVI, insistiu que o que leva alguem
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a fazer-se cristao, nao e tanto uma grande ideia, mas o encontro decisivo com a Pessoa de Jesus Cristo. A conversao / vocagao de Paulo no caminho de Damasco e bem significativa.
Nesse sentido, para o Papa, a Missao nao se baseia em ideias
nem em territorios, mas “parte do coragao e dirige-se ao cora
gao”, pois os coragSes sao os verdadeiros destinatarios da menr
sagem do Evangelho”.
- Neste sentido, como o Papa referiu, ha que privilegiar as testemunhas, os santos, pois, “aquilo que fascina e sobretudo o em
contro com pessoas crentes que, pela sua fe, atraem para a graga
de Cristo, dando testemunho d’Ele”. Recordemos as palavras do
Papa Joao Paulo II: «A Igreja tem necessidade sobretudo de
grandes correntes, movimentos e testemunhos de santidade en
tire os fieis, porque e da santidade que nasce toda a autentica
renovagao da Igreja, todo o enriquecimento da fe e do seguimento cristao, uma reactualizagao vital e fecunda do cristianismo com as necessidades dos homens, uma renovada forma de
presenga no coragao da existencia humana e da cultura das nagoes» (Discurso no 20Qaniversario da promulgagao do Decreto
conciliar «Apostolicam actuositatem», 18/XI/1985).

“A Igreja tem
necessidade
sobretudo de
grandes correlates,
movimentos e
testemunhos de
santidade entre os
fieis”

Viver a heranga do passado
Na sua recente visita a Portugal, Bento XVI, em varias ocasioes,
referiu o passado missionario de Portugal. Ainda na viagem da vinda,
referiu que foi uma “grande forga da fe catolica; levou esta fe a todas as
partes do mundo; uma fe corajosa, inteligente e criativa. Soube criar
uma grande cultura, o vemos no Brasil, nq proprio Portugal, assim
como na presenga do espirito portugues na Africa ou na Asia”
Em Lisboa, no lugar emblematico junto ao rio Tejo, de novo o
Papa referiu as nossas faganhas missionarias “em particular nesta cidade de Lisboa, donde partiram em grande numero geragoes e geragoes de cristaos - bispos, sacerdotes, consagrados e leigos, homens e
mulheres, jovens e menos jovens -, obedecendo ao apelo do Senhor
e armados simplesmente com esta certeza que lhes deixou: «Eu estou
sempre convosco». Glorioso e o lugar conquistado por Portugal entre
as nagoes pelo servigo prestado a dilatagao da fe: nas cinco partes do
mundo, ha Igrejas locais que tiveram origem na missionagao portuguesa”. Elogiou a cooperagao missionaria da Igreja de Portugal com
as igrejas dos pafses lusofonos.
Tambem os nossos bispos, em sua carta pastoral, prestam “homenagem a todos aqueles que em tempos passados animaram o nosso
pais com o seu fulgor missionario”. No entanto, reconhecem que e
“um dado adquirido que tal fulgor se esvaneceu, e hoje Portugal, faz
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parte daqueles espagos tradicionalmente cristaos, onde, para alem de
uma nova evangelizagao, se requer, em determinados casos, a primeira evangelizagao, dado que, “mesmo no velho continente, existem extensas areas sociais e culturais, onde se torna necessaria uma
verdadeira e propria “missao da gentes”.
Ser missionarios na construgao Europa
Diante de tal situagao, o Papa convida os cristaos de Portugal a
continuar a ser missionarios, e ser missionarios na Europa. Como outn>
ra, sem perder a propria identidade e com sabedoria crista, os portugueses souberam transplantar experiencias, tambem “hoje, participando na
edificagao da Comunidade Europeia, levai o contribute da vossa idem
tidade cultural e religiosa”. E ao evocar a hospitalidade do povo portugues, convida “Lisboa amiga, porto e abrigo de tantas esperangas que te
confiava quern partia e pretendia quern te visitava”, a saber acolher as “N a re alidade, se
nao fordes vos as
pessoas que em Portugal buscam melhores condigoes de vida.
No final de sua visita, no Porto, diocese a viver o “Ano da testemunhas no
Missao”, o Papa centra a sua homilia na missao e volta a pedir para proprio ambiente, quem o sera
sermos testemunhas de Cristo: “Na realidade, se nao fordes vos as
em
vosso lugar?”
testemunhas no proprio ambiente, quern o sera em vosso lugar?”.
2. Elementos para viver e inserir a animagao missionaria,
um servigo indispensavel na Igreja local.
Segundo Dom Antonio Couto, a Carta recolhe as melhores e
mais incisivas orientagoes do Magisterio Conciliar e Papal, das Congregagoes Romanas, de importantes acontecimentos eclesiais (Aparecida, CAM 3 / COM LA 8 ) e assenta em cinco traves mestras fun
damentals e significativas, os cinco grandes titulos, alem da
Introdugao.: 1/ “O primado da missao do amor. 2/ “Evangelizagao: o
primeiro e o melhor servigo”. 3/ “Todos evangelizados, todos evangelizadores”. 4/ “Igrejas locais, sujeito primeiro da missao”. 5/ “Fieis:
contribute indispensavel no coragao do mundo. '
Os cinco titulos comegam por afirmagoes teologicas para, de
seguida, tirar algumas conclusoes pastorais / missionarias. Toda a
carta e marcadamente pastoral e busca uma metodologia pastoral,
evangelica e missionaria, a partir de Cristo, com Cristo e como Cris
to; e tern como modelo, o apostolo Paulo, o grande missionario. Sublinhemos alguns elementos da Carta, que sao o fundamento do servigo da animagao missionaria.
O primado da missao do Amor
E o amor, a missao do amor que faz partir a ir ao encontro dos
outros.
missao espiritana
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“A missao nasce
do coragao de
Deus, da
Trindade de
Deus”

“o icone missio
n ary por
excelencia e a
figura do Bom
Pastor”

Os documentos conciliares veem a Trindade de Deus, como a
fonte da Missao. A missao nasce do coragao de Deus, da Trindade
de Deus: Deus e amor (ljo 4,8) e nos ama e nos ama “primeiro”.
Porque Deus e Amor, por amor o Pai envia o Filho, o Pai e o Filho
enviam o Espirito Santo sobre a Igreja. Por sua vez esta e enviada
por Cristo na forga do Espirito. Daqui deriva a identidade missionaria da Igreja. Com o Papa Joao Paulo II, a carta concluiu que «a
causa missionaria deve ser, para cada cristao e para toda a Igreja, a
primeira de todas as causas», pois «nao podemos ficar indiferentes
ao pensar nos milhoes de irmaos e de irmas que ignoram ainda o
amor de Deus” (RM, 86 ).
N a mesma perspectiva, o icone missionario por excelencia e a
figura do Bom Pastor, que nao abandona ninguem, mas vai a procura
de todos e de cada um com paixao. Conforme o exemplo de Cristo,
Bom pastor, nao podemos contentar-nos com ficar a espera e cuidar
dos que vem ter connosco. Deus tomou a iniciativa da nossa salvagao e em Cristo vem ao nosso encontro. O “estilo” do bom Pastor
deve impregnar e moldar o rosto da Igreja, da cada paroquia e de
cada cristao e partir, ir ao encontro das pessoas, tanto os que vivem
ao nosso lado como os que vivem longe.
Conclusoes praticas:
'A Igreja e as paroquias devem ser acolhedoras e evangelizado
ras. Com Joao Paulo II, afirmam que a paroquia e «a propria
Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas ftlhas», e sua vocagao «e a de ser a casa de farmlia, fraterna e
acolhedora».
-Tambem com Joao Paulo II os bispos acolhem esta afirmagao
emocionada e mobilizadora «o homem e amado por Deus!” E
quern se sente amado por Deus nao pode deixar de partilhar o
dom recebido.
-Assim, nascera uma Igreja bela, verdadeira casa de Jarmlia,
sensfvel, fraterna, acolhedora e sempre apressadamente a caminho dos outros como Maria (Lc 1,39), mae comovida que
deve envolver a todos no amor de Deus.
-E os Pastores, “responsaveis pela abertura da Igreja a acgao do
Espirito Santo”, que continua a suscitar e animar novos movimentos, novas formas eclesiais, novos metodos e novos rumos,
uma nova primavera na Igreja, (eles) terao como fungao: velar
pela harmonia dinamica desta construgao e fomentar, acolher
e orientar a colaboragao de todos.
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A evangelizagao: o primeiro e melhor servigo
Apos o concilio Vaticano II, o magisterio papal e episcopal, ao
reflectir sobre a missao da Igreja, intuiu que “evangelizar e a sua missao” e com Joao Paulo II, «o que me anima mais a proclamar a urgencia da evangelizagao missionaria e que ela constitui o primeiro servi§o que a Igreja pode prestar ao homem e a humanidade inteira” (RM,
2) e que a proclamagao da Boa Nova a todos os povos e em todas as
culturas continua a ser o melhor servigo que a Igreja pode prestar as
pessoas.
A razao profunda de ser testemunha e que “Deus amou-nos
primeiro» (1 Jo 4,19), amor expresso pela doagao de vida que Cristo
nos ofereceu por sua morte e Ressurreigao, fonte de beleza e de pienitude de vida. Devemos ser testemunhas credrveis deste amor excessivo, superabundante, medido pela riqueza infinita da benevolencia de Deus

“a proclamagao
da Boa N ova a
todos os povos e
em todas as
culturas continua
a ser o melhor
servigo que a
Igreja pode
prestar as
pessoas.”

Conclusoes praticas:
- Proporcionar que o anuncio do Evangelho se tome lugar de
encontro, feito de fascmio e de espanto, com o misterio da
pessoa e obra de Jesus Cristo que, na Cruz, manifesta plenamente a beleza e a forga do amor de Deus. Tocados por este
amor de Deus, sentimo-nos entusiasmados para entusiasmar.
- O que hoje fascina e sobretudo o encontro com pessoas crentes que, pela sua vida de fe, atraem para Cristo, dando testemunho d’Ele.
- Por isso, privilegiar o encontro com testemunhas, expor-se
aquela rajada de verbos de Jesus que convidam a segui-10 e
transformam-nos em testemunhas do Ressuscitado nos nossos
ambientes: «vai», «vende», «da», «vem» e «segue-Me» (Me
10, 21),
- Tal contacto entusiasma e faz compreender que, entre tantas
urgencias, o que e mais urgente continua a ainda a ser e sempre a missao; que e, portanto, necessario e inadiavel levantarse e partir em missao.
Todos evangelizados, todos evangelizadores
A 5- Conferencia latino-americana de Aparecida teve como
tema central: discipulos / missionaries. Afirmou que o encontro com
Jesus faz de nos missionaries. De modo mais operativo, a carta fala de
“todos evangelizados, todos evangelizadores”. Porque “evangelizar” e
missao espiritana
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a missao de toda Igreja, e um acto profundamente eclesial e implica
conversao, acgao, compromisso, os bispos repetem frases do magisterio da Igreja:
- A Igreja existe para evangelizar e a “missfao renova a Igreja,
revigora a sua fe e identidade, da-lhe novo entusiasmo e novas
motivagoes. A fe fortalece-se, dando-a”.
- Nos programas pastorais, a missao deve ser o horizonte permanente e o paradigma por excelencia, a alma de toda a pn>
gramagao e de todos os itineraries de formagao crista.
- A necessidade de fazer do todo evangelizado um evangelizador, oferecendo a todos uma iniciagao crista exigente e atractiva, formadora de testemunhas de Cristo.
- Citam Bento XVI que recordou, tanto «as Igrejas antigas
como as de recente fundagao» que «a missao ad gentes deve
ser a prioridade dos seus pianos pastorais».
- Neste sentido, veem a missao ad gentes, nao como uma perca, mas um enriquecimento para a pastoral, uma ajuda as comunidades em ordem a conversao de objectivos, metodos, organizagao e resposta ao mal-estar que muitas vezes se
experimenta.

“A fe fortalecese, d a n d o a ”

Os Bispos reconhecem que este modo de olhar a realidade da s
fe e da missao da Igreja, implica conversao pessoal e mudanga das
estruturas pastorais para que o Evangelho possa chegar aos sedentos
de Deus.
“As comunidades
As comunidades precisam ter espirito missionario e abrir o caprecisam ter
minho para Cristo a todos os homens. A Igreja sente necessidade de
espfrito missiona- recuperar e dar sentido pleno aquele «como Eu vos fiz—» (Jo 13,15),
rio e abrir o
«com oEuvos am ei...» (Jo 13,34; 15,12), «com ooPaim e enviou...».
caminho para
E o como que nos desafia e nao o onde. O como situa-nos no seguiCristo a todos os mento de Cristo. A missao ad gentes nao e tanto o que fazer, mas o
homens.”
modo, o como fazer. Ai leva-nos a ser cristaos / missionaries ao jeito
Jesus: pobres e felizes, livres sem nada atras de nos, para o anuncio do
Evangelho seja mesmo “primeiro” e credivel.
Para seguir o exemplo de Cristo “a Igreja necessita de uma
forte “comogao”, que a impega de se instalar na comodidade, na estagnagao e na indiferenga, a margem do sofrimento dos pobres», dos
exclufdos, dos explorados, dos marginalizados e ir ao encontro do
Senhor em cada irmao (Mt 25,40 e 45), de modo a ser a nossa unica
ocupagao e a nossa unica maneira de viver.
Conclusoes praticas:
Uma nova metodologia da missao
Este caminho leva-nos a uma nova metodologia, a primeira
metodologia da missao: a partir de Cristo, com Cristo, como Cristo.
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A Igreja, o cristao «deve seguir o mesmo caminho de Cristo: o caminho da pobreza, da obediencia, do servigo e da imolagao ate a morte,
de que Ele saiu vencedor pela sua ressurreigao”
Tal metodologia leva-nos a confiar unicamerite em Jesus e a
deixar-se iluminar pela sua Palavra, pois somos chamados a servir a
humanidade por conta de Cristo, pois “fui Eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanega”.
Na sua mensagem no Porto, o Papa deixou-nos este desabafo:
“Quanto tempo perdido, quanto trabalho adiado, por inadvertencia
deste ponto!». E conclui: «Tudo se define a partir de Cristo, quanto
a origem e a eficacia da missao».

“A Igreja, o
cristao «deve
seguir o mesmo
caminho de
Cristo”

Aprender a missao com Paulo
O Ano Paulino, que acabamos de viver e celebrar, deixou-nos,
nao so o testemunho e o entusiasmo de bomem de “fogo” que foi Sao
Paulo, mas tambem o seu modo peculiar de trabalhar, pois a expertencia evangelizadora de Paulo permanece exemplar e paradigmatica
para todos os que, em qualquer tempo e lugar, acreditam em Cristo:
Uma metodologia personalizada, vivida, afectiva e apaixonada, maternal e paternal, com dedicagao total, de corpo inteiro e a
tempo inteiro
Uma metodologia que envolve muitos e bons cooperadores,
com uma pluralidade de dons e ministerios, uma rede de fraternidade
para o Senhor e o Evangelho.
Com Paulo precisamos compreender que «evangelizar nunca e
para ninguem um acto individual e isolado, mas profundamente
eclesial» (EN. 60).
Igrejas locais, sujeito primeiro da missao
Com este titulo, a Carta trata dos agentes responsaveis da coordenagao da missao e do servigo da animagao missionaria. Dentro
de uma sa eclesiologia missionaria, em l 2 lugar a Igreja universal incarna nas “igrejas particulares» ou locais e a cada igreja particular
deve viver em estado de missao, o misterio da «Igreja-Missao», tendo
como seu centro na comunicagao da fe e no primeiro anuncio. A
missao esta no amago da Igreja local, que deve co-responsabilizar
todos os seus membros, e nao delegando apenas em alguns. Finalmente, nao ha missao eficaz sem um estilo de comunhao. Dai a necessidade de se organizar numa vasta rede de ministerios em verdadeira comunhao, uma vez que «a comunhao e a missao estao
profundamente ligadas entre si (...): a comunhao e missionaria e a
missao e para a comunhao”. Qoao Paulo II, Os Cristaos Leigos, 32).

“A missao esta
no amago da
Igreja local”

Dentro da inter-eclesialidade missionaria ter em conta a solici
tude por todas as Igrejas: «cada uma das Igrejas leva em si a solicitu
de por todas as outras» e o Concilio lembra que cada bispo e «consamissao espiritana
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grado nao so em beneffcio de uma diocese, mas para salvagao de todo
o mundo» e “o compromisso do Bispo consiste em tornar missionaria
toda a comunidade diocesana». Igualmente, “ao suscitar, promover e
dirigir a obra missionaria, cada bispo torna presentes e como que
palpaveis o espirito e o ardor missionario do Povo de Deus, de maneira que toda a diocese se torna missionaries (Ad Gentes, 38; Lumen
Gentium, 23). Deste modo, podemos dizer que «cada Igreja particu
lar e responsavel de toda a missao”. Igualmente, cada cristao, em
virtude do baptismo, e chamado a exercita-la toda de algum modo.
“os Institutos
Missionaries nao
passam para a
margem, mas
continuam bem
no centra,
assumindo o seu
compromisso
missionario ad
vitam como um
dom que pertence a toda a
Igreja”

Lugar dos Institutos missionaries
Diante das urgencias da missao, surgiram na Igreja os Institu
tes missionaries. Eles sao um dom de Deus e os seus fundadores receberam um determinado “carisma” para o bem de toda a Igreja. Assim
sendo, embora as Igrejas locais sejam o sujeito da missao, os bispos
reconhecem que os Institutos Missionaries nao passam para a margem, mas continuam bem no centro, assumindo o seu compromisso
missionario ad vitam como um dom que pertence a toda a Igreja, e,
concretamente a Igreja particular - paradigma do compromisso mis
sionario da Igreja. Assim, na vida e missao da Igreja:
- Os Missionaries «sintam-se parte viva da comunidade eclesial e trabalhem em comunhao com ela» (RM; 66 ).
- A Congregagao para o Clero lembrou as Conferencias Episcopais devem «intensificar cada vez mais as relagoes com os
Institutos Missionarios» (Postquam Apostoli, 19).
- Os Institutos Missionaries, bem inseridos no coragao das
Igrejas locais, devem contribuir para fazer cbegar a animagao
missionaria as estruturas fundamentais do povo de Deus, e ajudar a “inserir a animagao missionaria como elemento fulcral na
pastoral ordinaria das dioceses e paroquias, das associagoes e
grupos, especialmente juvenis» (RM, 83).
- A animagao missionaria frutifica na cooperagao missionaria,
que e um direito e um dever de todos os baptizados.
Conclusoes praticas:
Responsaveis e coordenadores da Missao e da animagao mis
sionaria
O Papa, sucessor de Pedro, responsavel e coordenador da Mis
sao universal da Igreja. O Papa, Pastor de toda a Igreja, coordena atraves da “Congregagao para a evangelizagao dos Povos”. Mas competem
as Igrejas locais, quer a mvel nacional pelas Comissoes Episcopais das
Missoes, quer a mvel diocesano, na pessoa do proprio Bispo, tarefas
semelhantes aquelas que cabem ao Santo Padre. As quatro Obras Missionarias Pontificias (OMP) [Propagagao da Fe, Infancia Missionaria,
Sao Pedro Apostolo, Uniao Missionaria], «sendo as Obras do Papa,
sao-no tambem do Episcopado inteiro e de todo o Povo de Deus».
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Num espirito de solicitude por todas as igrejas, sobfetudo as
mais pobres em pessoal e em recursos materiais, o decreto conciliar
ad gentes pede que os Bispos e as Conferencias Episcopais favoregam
as vocagoes missionarias, ocupem-se do clero diocesano a dedicar a
evangelizagao e providenciem os meios necessarios para a actividade
missionaria. Eles devem ter em conta que «a dimensao missionaria
esta especial e intimamente ligada a vocagao sacerdotal”
Centros M issionaries Diocesanos (CMD)
Os Centros Missionaries diocesanos (CMD) tem como tarefa
de organizar e concretizar a animagao e a cooperagao missionarias na
diocese. Precisam trabalhar em consonancia com as OMP e os Cen
tres de animagao missionaria dos Institutos Missionarios.
Os bispos propoem que o CMD seja o centre propulsor da
consciencia e do empenho missionario da Igreja Diocesana: saiba interagir com os outros organismos pastorais da Diocese para imprimir
uma dinamica missionaria na diocese; assegure o mais fecundo relacionamento entre a comunidade local e os seus missionarios e vele
pela boa implantagao das OMP no espago diocesano.
Os bispos propoem ainda que o CMD seja constituido em todas as dioceses de Portugal, integrado por sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos; que o director do CMD seja nomeado pelo Bispo.
Podera ser tambem o director Diocesano das OMP, e que faga parte
do Conselho Pastoral da Diocese.

“Os Centros
Missionarios
diocesanos
(CMD) tem
como tarefa de
organizar e
concretizar a
animagao e a
cooperagao
missionarias na
diocese.”

Grupos missionarios paroquiais (GMP)
“Os GMP sao
Os GMP sao laboratories missionarios, celulas paroquiais de
laboratories
evangelizagao. Devem ajudar a comunidade paroquial a viver a dimissionarios,
mensao missionaria ao perto e ao longe. Saber interagir de preocupagao missionaria todos os movimentos e servigos da paroquia. Desper- celulas paroquiais
de evangelizatar em todos a oragao pelas vocagoes missionarias e a cooperagao
gao.
missionaria. Desenvolver a sua aegao sobretudo em alguns momentos ao longo do ano: mes missionario (Outubro), dia da Epifania (infancia missionaria) e dia de Pentecostes.
Objectivos deste trabalho de animagao e coordenagao:
Rosto Missionario da Igreja
Os objectivos: Fazer com que as nossas paroquias tenham rosto e coragao missionarios; que tenham um coragao sensivel e fraterno, em ordem a um servigo verdadeiramente cristao; que busquem
assegurar um servigo concertado e em rede por parte das Igrejas par
ticulars; que estabelegam as linhas programaticas concretas que
permitam levar o anuncio de Cristo as pessoas, plasmar as comunidades, perriiear em profundidade a sociedade e a cultura atraves do
testemunho dos valores evangelicos.
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Igreja nao se fechar em si mesma
Nenhuma Igreja particular, de antiga ou de recente tradigao,
«se deve fechar em si propria». Tal risco pode ocorrer hoje, em que
«preocupadas com a nova evangelizagao, podem ser levadas a pensar
que agora devem realizar a missao em casa, correndo assim o risco de
reffear o fmpeto para o mundo nao cristao, sendo pouca a vontade de
dar vocagoes aos Institutes Missionarios». O Papa lembrou que «e
dando generosamente que se recebe» (RM; 85).
Cada Igreja particular como parte viva da Igreja Universal,
deve abrir-se as necessidades das outras Igrejas. Concentrarem-se
unicamente sobre os proprios problemas e fecharem-se as necessidades das outras Igrejas, diminuiriam a sua energia vital. Como alertou
o Papa no Porto, “nada nos dispensa de ir ao encontro dos outros e
«temos de veneer a tentagao de nos limitarmos ao que ainda temos,
011 julgamos ter, de nosso e seguro», lembrando-nos que isso «seria
morrer a prazo, enquanto presenga da Igreja no mundo, que, alias, so
pode ser missionaria».
Fieis leigos: contribute indispensavel no coragao do mundo
O compromisso dos leigos: um dos frutos do Concilio
Ja Paulo VI saudava os leigos envolvidos na actividade missio“a particular
naria, a quern devemos “a particular estima a todos os-beis leigos que
estima a todos os aceitam dedicar uma parte do seu tempo, das suas energias, e, por
fieis leigos que
vezes, a vida inteira, ao servigo das missoes». Realmente «o empe^
aceitam dedicar
nhamento dos leigos no servigo da evangelizagao, que esta a mudar a
uma parte do seu vida eclesial» (EN, 73).
tempo, das suas
Os Bispos constatam que, tambem em Portugal, muitos jovens
energias, e, por
todos os anos, e cada vez em maior numero, doam, com alegria e
vezes, a vida
generosidade, um pouco da sua vida ao mundo missionario, e regresinteira, ao servigo sam com novo entusiasmo.
das missoes”
Ja o decreto ad gentes salientava a necessidade de laicado autentico, pois “sem a presenga activa dos leigos, o Evangelho nao pode
gravar-se profundamente nos espfritos, na vida e no trabalho Be um
povo. O principal dever deles, homens e mulheres, e o testemunho
de Cristo pela sua vida e palavras, na famflia, no grupo social, no
meio profissional» (AG 21)
Conclusoes praticas:
Trabalhar por um laicado autentico, maduro
A aegao evangelizadora dos fieis leigos e determinante: ou os
leigos se comprometem como fermento na massa ou entao, nao havera mesmo evangelizagao. Tambem estar consciente que «o campo
proprio da actividade evangelizadora dos leigos e o mundo vasto e
complicado da polftica, da realidade social e da economia, mas tarnbem da cultura, das ciencias e das artes, da vida internacional, dos
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“mass media”, e ainda outras realidades abertas a evangelizagao,
como sao o amor, a familia, a educagao das criangas e dos adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento».
O Papa Bento XVI disse-nos que “os tempos em que vivemos
exigem um novo vigor missionario dos cristaos, chamados a formar
um laicado maduro, solidario com a Igreja e com a complexa transformagao do mundo, que “sinta a alegria de levar o Evangelho a todos os sectores da vida, desde a familia, a escola, ao trabalho, aos
tempos livres, a solidao, a dor”. Para isso, constituir, preparar e for-mar grupos solidos de evangelizagao, que, no coragao do mundo e
tambem por areas profissionais, constituam uma verdadeira rede de
evangelizagao.
Dedicar atengao particular as criangas e aos jovens
Estar atentos e saber aproveitar as oportunidades que se nos
oferecem para evangelizar. Neste aspecto prestar atengao as criangas
e jovens, pois, quando preparados e estimulados, parecem aptos para
criar relagoes de simpatia e de acolhimento, de modo a saberem dar
o Evangelho juntamente com a sua propria vida.
Na verdade, as criangas e os jovens podem tornar-se os mais
eficazes evangelizadores das proprias criangas e dos jovens, mas mesmo dos adultos e idosos, dado o seu interesse pelos outros e por tudo
o que e novo. “Dizei-lhes que e belo ser amigo de Jesus e que vale a
pena segui-10» (Papa em Lisboa). Os bispos lembram que o momento
da preparagao para o sacramento da Confirmagao constitui uma
oportunidade especial para serem familiarizados com o mandato missionario da Igreja, e para lhes serem confiadas tarefas missionarias
que sejam capazes de assumir (Carta Pastoral, 26).

“as criangas e os
jovens podem
tornar-se os mais
eficazes evangelizadores das
proprias criangas
e dos jovens, mas
mesmo dos
adultos e idosos,
dado o seu
interesse
pelos
Evocar e invocar o testemunho de Paulo
A terminar a carta, e apos a celebragao do Ano Paulino, de outros e por tudo
0 que e novo.”
quern guardamos os tragos mais salientes, os bispos, apresentam essa

figura impar do «maior missionario de todos os tempos» e «modelo
de cada evangelizador”, “servo” e “apostolo” de Jesus. Ele dedicou-se
ao Evangelho a tempo inteiro e de corpo inteiro: gerando comunidades, dando-as a luz, velando zelosamente por elas, acalentando-as e
exortando-as, como uma mae ou um pai, e rodeando-se de uma vasta rede de muitos e bons e bem formados cooperadores, deve continuar a iluminar os nossos passos. Sao Paulo continua modelo e evocar e a invocar para sermos seus imitadores.
Invocar Maria, Senhora da Anunciagao e da Saudagao
A carta pastoral termina com a invocagao a Sra. da Anunciagao e da Saudagao. Salienta a sua prontidao / disponibilidade em
escutar e estar atenta as necessidades de pobres e necessitados. M a'
ria ensina-nos a ponnos a caminho.
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“passar de uma
pastoral de
manutengao para
uma pastoral
missionaria, partir
e ir ao encontro;
mais entusiasmo
para viver e
partilhar com
alegria e paixao o
Evangelho, que e
Cristo”
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Concluindo:
O objectivo desta carta pastoral era servir de orientagao a Missao em Portugal e avivar a vocagao missionaria de todos os cristaos. E
um bom instrumento: propoe as bases teologicas e tira conclusoes praticas, que podem ajudar a nossa Igreja a ter um rosto missionario.
Para alcangar esses objectivos, algumas condigoes sao necessarias: passar de uma pastoral de manutengao para uma pastoral missionaria, partir e ir ao encontro; mais entusiasmo para viver e partilhar
com alegria e paixao o Evangelho, que e Cristo; vontade e determinagao da parte das igrejas locais para criar os Centros Missionaries diocesanos (CMD) e fomentar nas paroquias os Grupos missionarios paroquiais (GMP); colaboragao e transparencia de busca de propostas
pastorais entre as igrejas locais e os institutes missionarios.
Finalmente assinalamos, que, por lapso, a Carta nao faz refe
renda as dioceses e paroquias geminadas, algo ja comum entre nos.
O mesmo acontece em relagao ao direito / dever dos leigos se unirem
em associagoes e movimentos missionarios. Sao experiencias ricas de
comunhao e cooperagao missionarias, que muito tern contribuido
para que as igrejas vivam a abertura e a solicitude inter eclesiais.
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