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1) a igreja em cabo verde: da
decadencia a restauragao.
o contributo dos missionarios do espfrito santo
Dissertagao de Mestrado integrado em Teologia, pela Universidade
Catolica do Porto* 2008, de Henrique Simao Moniz Varela.
Esta tese foi apresentada como dissertagao de Mestrado integrado em Teologia a Universidade Catolica Portuguesa do Porto e mereceu do juri uma alta classificagao.
O autor em nota introdutorio expoe os objectivos e o alcance
deste trabalho: :procurar detectar as causas que levaram a decadencia
da Igreja em Cabo Verde, os caminhos da sua revitalizagao e o papel
dos Missionaries de Cabo Verde nesta revitalizagao. Realmente o objectivo prioritario e sublinhar o papel dos Missionaries do Espirito San
to na Igreja de Cabo Verde, vertente quase ignorada pelo conjunto da
populagao cabo-verdiana. Sao apenas quase 70 anos de presenga, mas
nem por isso o seu papel deixa de ser relevante.
Fundamentalmente o livro e composto por duas partes: na primeira ensaia-se o enquadramento historico do arquipelago e faz-se
uma resenha historica da diocese e dos seus pastores, desde a criagao
ate a decadencia, onde aparecem evidenciadas as causas desta decadencia.
Na segunda parte sublinha-se a viragem historia na missionagao
devido a Concordata e ao Acordo Missionario de 1940, com relevo
para a presenga do bispo espiritano D. Faustino Moreira dos Santos, a
actividade espiritana em Cabo Verde desde 1941 ate a actualidade e o
enraizamento definitivo dos Espiritanos em Cabo Verde.
Quanto a primeira parte, e sabido que hoje a historia de Cabo
Verde esta ja cientificamente elaborada por um conjunto de peritos do
Centro de Estudos de Historia e Cartografia Antiga, do Centro de Investigagao Cientifica e Tropical e do Institute Nacional da Cultura de
Cabo Verde. Destas obras sobressaem os tres volumes da obra monu
mental “Historia Geral de Cabo Verde” e a “Historia Concisa de Cabo
Verde”, coordenada pelas Dr.as Maria Emilia Madeira Santos, Maria
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Manuel Ferraz Torrao e Maria Joao Soares.
Como fontes de apoio e relevante sobretudo a documentagao
que o P. Antonio Brasio recolheu nos seus volumes da “Monumenta
Missionaria Afficana”, 2- serie, e Cristiano Jose de Sena Barcelos com
os seus “Subsidios para a Historia de Cabo Verde”. O P. Simao recorre
a estas fontes e apresenta um resumo da historia geral de Cabo Verde,
sucinto e bem documentado.
Quanto a historia da diocese e seus pastores o mesmo rigor historico e o mesmo recurso permanente as fontes. Trata-se realmente de
uma bela sintese dos caminhos complicados da Igreja em Cabo Verde
com as suas vicissitudes, as suas derrapagens, a sua tenacidade e as suas
esperangas. E uma das paginas da Historia da Igreja de percurso mais
conturbado e o autor acompanha esse percurso com mao firme, sempre atento aos pormenores desta dificil caminhada. Os grandes me
mentos desta caminhada como a ereegao da diocese, os primeiros pastores, o papel dos Jesuitas, as intervengoes do P. Antonio Vieira, a
presenga dos Frades Franciscanos, as tentativas de reforma, a deslocagao do bispado para S. Nicolau, a criagao e extingao do Seminario de
S. Nicolau, a decadencia final, sao aqui abordados a lupa.
A segunda parte aborda o papel dos Missionaries do Espfrito
Santo na renovagao pastoral da Igreja de Cabo Verde, nomeadamente
na Ilha de Santiago. Esta e sem duvida a parte mais original e a menos
conhecida da Igreja em Cabo Verde. A chegada de D. Faustino Moreira dos Santos em 1941, com os creditos da Concordata e do Acordo
Missionario na mao e, sobretudo, com a decisao firme de tomar nas
maos a revitalizagao da diocese foi decisiva para esta nova etapa da
Igreja em Cabo Verde, que entao se abre... De resto o apelo aos Mis
sionaries do Espfrito Santo remontava ja ao ano de 1892 quando o P.
Antonio da Costa Teixeira fez o pedido ao Colegio de Santa Maria no
Porto.
Com Pio XII, a diocese de Cabo Verde ficou restrita as ilhas do
Arquipelago, o que facilitava a programagao e coordenagao pastoral.
O itinerario desta nova fase da Igreja em Cabo Verde comega
por um apanhado sobre a situagao em que a diocese entao se encontrava. Pela mao do P. Simao podemos seguir os grandes passos deste
itinerario: o piano de D. Faustino, a chegada dos Espiritanos e de outros Institutes missionaries, as primeiras provisoes das paroquias, a mudanga da sede do episcopado de S. Nicolau para a Praia, a gestao do
pessoal missionario, as obras de restauragao e construgao de igrejas
paroquiais, as obras sociais criadas por D. Faustino e a sua morte repentina em 1955.
O segundo capitulo da segunda parte debruga-se sobre o papel
dos Espiritanos na renovagao da Igreja Cabo-verdiana. Sao apontadas
algumas pistas desta renovagao: catequese e formagao de catequistas,
langamento de movimentos e associagoes paroquiais com relevo para
os leigos, a formagao do clero local, o novo rosto da Igreja com a nomeagao de um bispo local, etc. E uma pastoral de matriz tradicional,
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nem sempre inserida nos problemas das gentes. A abordagem que aqui
se faz sobre a renovagao da Igreja em Cabo Verde e bastante redutora,
primeiro porque se limita praticamente as ilhas de Santiago e do Maio
e depois, porque deixa no olvido todo o processo da renovagao de cada
uma das paroquias. Ignora tambem a assistencia aos Cabo-verdianos
da diaspora.
Num ultimo capitulo debruga-se sobre o Distrito Espiritano de
Cabo Verde. Do itinerario deste Distrito destacam-se alguns passos mais
significativos: a abertura desde as origens a intemacionalidade, e ultimamente, embora de maneira muito timida, a interculturalidade, a promogao vocacional, o langamento de estruturas para a sede do Distrito, etc.
A dissertagao termina com uma lista muito completa e muito
elucidativa dos 72 Espiritanos que trabalharam em Cabo Verde, e dos
17 Espiritanos Caboverdeanos.
Em conclusao diria, que a primeira parte da tese e muito interessante e a segunda talvez pedisse mais aprofundamento.
A. T. Neiva

2) o episodio da cura do
cego de nascenga(Jo.9),
comentado pelo veneravel
francisco maria paulo libermann
Dissertagao de Mestrado na Universidade Catolica do Porto.2009,
de P. Jose de Castro Oliveira.
Com alta classificagao acaba de apresentar a sua dissertagao de
Mestrado no contexto de Etica, Espiritualidade e Saude, na Universidade Catolica do Porto o P. Jose de Castro Oliveira, missionario do
Espfrito Santo.
O P. Jose de Castro Oliveira e capelao do hospital de Santa Luzia de Viana e responsavel pela pastoral da saude da diocese de Viana
do Castelo. Como tema da sua dissertagao tomou apenas o Comentario ao capitulo 9 do Evangelho de S. Joao, comentado pelo P. Libermann, no seu Livro “Commentaire de Saint Jean . E portanto, por
opgao, um trabalho que se anuncia de ambito muito restrito, de conmissao espiritana
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