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A delio Torres N eiva

editorial
Depois de dois numeros especiais da nossa revista - um a
recordar o primeiro centenario do nascimento do P. Antonio Brasio, historiador e membro de numero da Academia Portuguesa de
Historia e outro sobre os leigos vinculados a Congrega^ao do Espn
rito Santo, voltamos aos numeros de tematica mais diversificada.
No passado mes de Setembro realizou-se em Portugal o Congresso Missionario Nacional, acontecimento de importancia bem
marcante na nossa geografia missionaria. De notar, a presen^a e a
interven£ao de varios bispos que testemunharam quanto a Igreja
portuguesa esta empenhada na renova^ao missionaria do nosso
pais. Dessas interven^oes, seleccionamos o excelente trabalho de
D. Manuel Quintas, que equacionou os grandes principios e linhas
de ac<;ao, que devem orientar a anima^ao missionaria em Portugal
(Principios inspiradores e linhas de acgdo para a missao da Igreja em
Portugal).
A celebra<;ao do Ano Paulino tambem nao nos podia passar
despercebida, tanto mais que o nosso fundador, para alem de ter
um percurso cultural e espiritual em tudo semelhante ao de S.
Paulo, nele recolheu inspira^ao e estimulo para desenvolver a sua
visao e a sua espiritualidade missionaria. Assim, num primeiro an
tigo, mostramos o paralelo entre vida e estrategia missionaria de
Libermann e S. Pauk) (Libermann e S. Paulo: Do “Apostolo das nagoes” ao “apostolo da Africa” —duas vidas que se cruzaram na mesma
estrada) e num segundo, analisamos as convergencias no domrnio
da espiritualidade (S. Paulo na espiritualidade do P. Libermann).
No numero anterior, apresentamos o problema dos leigos
vinculados a Congregagiao nas suas diversas vertentes. Nessa mesma
altura, o Conselho Geral Alargado dos Espiritanos, reunido em
Ariccia, reflectia tambem sobre o mesmo tema. Como nao nos foi
possivel inserir os resultados dessa reflexao nesse numero da nossa
revista, apresentamodos agora, embora ainda de forma provisoria e
como instrumento de trabalho, para uma reflexao que deve prosse'
guir nestes proximos anos (Os leigos espiritanos associados no ConseIho Geral Ampliado de Ariccia).
As Espiritanas estao presentes na nossa revista apresentandonos um dos seus campos de apostolado onde tern investido muito
da sua generosidade e dedica^ao e cuja presenfa tern marcado as
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gentes de Cabo Verde, onde elas sao tao apreciadas como estimadas
(A missao^das espiritanas em Cabo Verde).
A Africa foi a grande intui^ao do P. Libermann. Desde que
ele descobriu que a ’’hora, da Africa” era a hora de Deus para a
Africa, Libermann fez da Africa o seu sonho. Foi a Africa que deu
a Libermann as maiores alegrias e lhe provocou as mais dolorosas
recorda^oes. Foi com os africanos que ele aprendeu a inovar toda
a metodologia missionaria, que viria a ser uma das grandes linhas
de forpa da missiologia do Vaticano II (A hora da Africa e Libermann).
A Conferencia de Aparecida no Brasil, nem sempre tern tido
o eco que merece, pois que se trata de uma conferencia inovadora,
bem situada na sequencia das anteriores conferencias da America
Latina. Desta conferencia, procuramos extrair as grandes linhas do
seu dinamismo missionario (O dinamismo missionario na Conferencia
da Aparecida).
A dimensao multicultural e cada vez mais uma das constantes da missao no mundo contemporaneo. Uma sociologa da Universidade do Minho ajuda-nos a descobrir a importancia desta dimensao para uma visao atempada da missao da Igreja (O Outro
como ponto de partida”) .
Na galeria das grandes figuras espiritanas apresentamos hoje
uma das personalidades a quern a Provmcia Portuguesa mais deve:
o P. Eigenmann, que foi o fundador e o grande impulsionador da
Congrega^ao em Portugal, antes da Revolupao de 1910 (O P. Joseph Eigenmann, fundador da Provmcia de Portugal).
Terminamos este numero com a recorda^ao de algumas paginas, qui^a esquecidas, da historia espiritana e a leitura crftica de
algumas obras indispensaveis nas bibliotecas de inspira^ao espiritana.
Com este numero procuramos ajudar os nossos leitores a fazer-nos companhia nesta viagem a missao do nosso tempo, atraves
da visita a alguns momentos e figuras mais significativas da historia
espiritana.
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