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D

a historia a historiografia, como da vida a biografia, vai
um longo caminho, arduo e trabalhoso, que so os
grandes homens se dispoem a percorrer. Conscientes da
importancia que reveste o estudo do passado para compreender o presente e perspectivar o futuro, lan^aram-se de alma e
cora^ao a pesquisa, leitura, analise critica e comentario de documentos que o tempo foi guardando na memoria dos arquivos.
Tal como o actual computador nao funciona sem memoria activa suficiente, tambem a nossa historia seria letra morta sem
a re-activaQao da memoria que o estudo dos historiadores faz
aparecer no ecran do presente.
O centenario recente do nascimento (1906-2006) do P.
Antonio Brasio, missionario espiritano, de reconhecido valor
como historiador, justifica que revisitemos o seu labor, analisemos o seu contributo para a historiografia, dedicando-lhe esta
edi<;ao da nossa revista "Missao Espiritana”.
Poderiamos ter pensado numa lapide, no nome de uma
rua, mas a quern tanto escreveu, nada melhor do que a homenagem, simples e discreta, de uma publica<;ao escrita. Tanto
mais que, desta forma, nao so congregamos um conjunto de
artigos que retratam a vida e obra do P. Brasio, mas tambem
publicamos 3 artigos dele mesmo, cada um revelando uma faceta diferente da sua vida. Atraves do artigo "A causa da canoniza<;ao do P. Libermann”, o P. Brasio esta-nos a dizer que no seu
estudo nao esqueceu a Congrega^ao do Espirito Santo a que
pertenceu tendo-a servido de muitos modos. Atraves do artigo,
"O P. Antonio Vieira e as missoes de Cabo Verde” descobrimos
o seu amor a Missao que tanto o entusiasmou na investiga^ao
aturada e rigorosa de tudo o que diz respeito ao crescimento
da Igreja a partir da expansao portuguesa. Atraves do artigo
"Politica do espirito no Ultramar Portugues”, damo-nos conta
como o P. Brasio se dedicou tambem a aprofundar temas da
historia civil, repondo a verdade historica sobre a "preocupa^ao
pela cultura intelectual dos povos recem-encontrados e ingressados na comunidade luso-crista”, durante a epoca aurea dos
seculos XV e XVI.
Do P. Brasio enquanto academico de numero da Acade
mia Portuguesa de Historia e autor de vasta bibliografia, falanos o artigo de Domingos Mauricio Gomes dos Santos. David
Sampaio, Professor de Historia da Igreja, mostra-nos como a
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obra do P. Brasio foi determinante na renova^ao da historiografia missionaria. A sua voca9§o missionaria reflectiu-se no
particular interesse e dedica^ao que dispensou ao estudo da
missiologia e no esclarecimento de alguns problemas controversos. Adelio Torres Neiva, actual historiador espiritano, ex
plica de que forma o trabalho do P. Brasio se inseriu no
carisma missionario da Congrega^ao do Espirito Santo, denominando-o "o missionario dos arquivos”. Manuel Gonsalves,
arquivista da Provincia de Portugal, valoriza aspectos quotidianos da vida espiritual e de piedade do P. Brasio, que a consulta dos arquivos lhe permitiu compilar.
O Coloquio com que se pretende concluir esta homenagem e o acto publico merecido que re-aviva a memoria de
um investigador-historiador, para que em cada um de nos se
renove tambem o entusiasmo, dedica^ao e entrega naquilo que
somos chamados a fazer para o bem da Missao, tal como o P.
Brasio o fez no saber fazer historia que tambem e Missao.
Em nome da Provmcia Portuguesa da Congrega^ao do Es
pirito Santo, regozijo-me por um dos nossos antecessores ter
merecido tao honrado destaque no mundo cientifico da
historia, e agrade^o a todos os que de uma forma ou de outra
contribuiram para este devido preito.
P Jose Manuel Saben^a
- Superior Provincial
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