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editorial
"TW yf'issao Espiritana” e um espa^o aberto, de reflexao e
l \ / | estudo, sobre tudo o que se re fere ao carisma esJLV JLpiritano, tanto no ramo m asculino como feminino, ou seja os institutos das Missionarias e dos Missionaries
do Espirito Santo. Ela esta naturalmente vocacionada para os
espa^os de lingua portuguesa, onde a missao espiritana levantou a sua tenda. Abordando o carisma espiritano, ela tem um
horizonte largo e abrangente. As suas vertentes sao multiplas;
as experiencias vividas particularmente as mais significativas,
a teologia missionaria, a espiritualidade, os fundadores, a
historia, os testemunhos, os problem as e os desafios.
Gostariamos de em cada numero dar a palavra a cada um
dos espa<;os geograficos e a cada uma das culturas cobertas
pela missao espiritana, em cada numero fazermos um a -viagem as nossas fontes e em cada numero evocarmos uma
figura da nossa historia. Depois, terao naturalmente lugar a
leitura de acontecimentos mais interpelativos e a referencia a
obras e referencias que particularmente nos interessam
Temos consciencia que tanto a missao como a espiri
tualidade nao sao dados adquiridos que relegamos para a
prateleira dos nossos a arquivos. Sao valores que estao sempre sobre a mesa e que continuamente nos desafiam e interpelam So em dialogo com a historia do nosso tempo os
poderemos manter vivos e estimulantes. Para isso a reflexao,
a investiga^ao e o estudo sao exigencias fundamentals de que
nao podemos abdicar. Por isso, ao lado de meios de divulga^ao e promo<;ao, sentimos a necessidade de um estudo em
profundidade dos valores que vao ate ao subsolo das nossas
raizes e ao cora<;ao da historia que nos e dado viver. Para isso
a peregrina^ao permanente as fontes da nossa memoria e a
abertura aos desafios do nosso tempo sao os dois remos que
nos ajudarao a navegar na nossa "fidelidade criativa.”. Sabemos bem que o futuro da arvore esta nao so nas suas raizes
como no sol que todos os dias as aquece e lhe faz sinal
Neste numero abordamos alguns temas que sao refe
rencias da nossa agenda missionaria. Antes de mais a situa^ao
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da actual teologia da missao e o papel que aos institutos mis
sionaries cabe neste espago. (A missao em tempo de transformagao) Sabemos dos novos horizontes que se abrem hoje
a missao: o protagonismo da igreja local, a crescente participagao dos leigos e a regressao dos institutos missionaries, a
missao aberta as outras religioes, etc. qual o futuro dos instintos missionaries neste horizonte?
Um segundo tema aborda o problema da origem dos
Irmaos auxiliares na Congrega^ao. Sabido como e que a Congregagao nasceu num tempo em que a missao estava clericalizada, os Irmaos Leigos tiveram a sua dificuldade para penetrar nesse espa^o. A presen^a dos Irmaos Leigos na
Congregat^ao remonta quase as suas origens e nasceu das exigencias da missao e da intuigao do seu fundador e de algumas figuras carismaticas do tempo das origens que foram particularmente sensiveis a essa presenga (A origem dos Irmaos
na Congregagao)
As Irmas do Espirito Santo entram na nossa revista
com um interessante artigo sobre a sua pre-historia, ou seja,
os primeiros contactos e as primeiras inquieta^oes da sua fundadora Eugenia Caps. Sabemos que uma funda^ao nao nasce
de um piano elaborado a mesa de trabalho. E uma experiencia de fe que so pouco a pouco se vai abrindo (Um primeiro
olhar sobre a fundagao das Espiiritanas)
O Paraguai e um campo da missao espiritana relativamente recente . Ali opera uma equipa internacional num
meio particularmente exigente: os campesinos da America
Latina. A missiona^ao actual nao se pode compreender sem
uma visita ao seu passado e aos processos que fizeram despertar o povo para a fe (As redugoes no Paraguai).
Mais antiga e a presenga espiritana nas colonias portuguesas. Foi um apelo que despertou logo o fundador os
seus primeiros m issionarios espiritanos que abordaram as
costas da Africa. As colonia portuguesas, ficavam ali ao pe das
colonias francesas, lado a lado, e o estado de abandono em
que se encontravam nao podia deixar de interpelar os
primeiros m issionarios da Congrega^ao, cujo cora^ao nao
conhecia fronteiras (A Primeira missao espiritana e as colonia
portuguesas)
Como encontro com as origens, apresentamos dois estudos : "O espirito das origens” e "Libermann e o Espirito
Santo” Sao dois temas incontornaveis para o carisma espiritano. O noviciado das origens e uma referenda a que os Es
piritanos voltam muitas vezes para reencontrar o encanto do
seu primeiro amor. E o Espirito Santo e o ponto de referen
d a fundamental de toda a sua espiritualidade e que faz deste
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A delio T orres N eiva

carisma uma voca^ao privilegiada para o nosso tempo.
Terminamos com a apresenta^ao de um a figura da
nossa historia que marcou a a missao espiritana e particularmente a missionac^ao de Angola e a provmcia portuguesa. Duparquet foi o grande inspirador e cabouco da provmcia por
tuguesa em ordem a missao de Angola.
Aqui vos apresentamos mais esta visita de famflia, espetando que vos sintais em casa e fiqueis connosco.
Adelio Torres Neiva
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