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A ntonio J oaquim G alvAo

editorial
t t T ^ V eus e tudo!... o hom em e nada...”. Liberm ann
lo cu p a, no cora^ao de todo o espiritano um lugar
J L ^ /e s p e c ia l pelo seu saber, pelo convite a reflexao, a
partilha e a comunhao dos grandes objectivos que movem
para a Missao a familia espiritana. A sua originalidade, e bem
repleta de espiritualidade e simplicidade, no DOM da profundidade, da beleza, do abandono ao Espfrito Santo em ser
e fazer um servi<;o universal de Igreja, em comunidade. Para
«ler» Libermann e preciso querer estar disponlvel para uma
verdadeira experiencia de encontro com Deus nos irmaos. A
experiencia nao pode deixar de ser radical para quern vai em
nome de Jesus Cristo sem deixar de ser exigente e transformante no sentido de procurar instaurar um reino de justi^a,
paz e amor.
A todos aqueles que, de alguma maneira, estao familiarizados com a tradi^ao missionaria espiritana, a sua extraordinaria capacidade de servi^o aos irmaos no seu meio ambiente hum ano interpela-nos no nosso intim o e nao nos
deixa indiferentes. Repensar e reviver a Missao Espiritana e
algo que fazemos conscientes do contributo que prestamos a
constru^ao de um Mundo melhor conforme o projecto de Je
sus Cristo.
A partilha e comunhao da Missao Espiritana com os
Leigos e a imagem da propria vida da Missao e da manifesta^ao da sua condi^ao de serviqo de Igreja, de quern vive e
quer viver algo mais da sua experiencia de vida em conformidade com um principio orientador da verdade da sua
existencia.
Uma Lectio Divina, primeiro artigo, descreve a grande
caminhada de Ora^ao, indicadora da perseveran^a em Deus,
as dificuldades e os degraus que serviram de esquema a Vida
de Ora^ao de Libermann. O Caminho de Ora<;ao e ac^ao - agir
em conformidade com a Vontade de Deus. A Obra dos Negros
e, provavelmente, o exemplo mais claro da perseveran^a e confian^a em Deus do Veneravel Padre Libermann.
Falar da Missao Espiritana e, antes de mais, falar de vimissao espiritana
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das, de pessoas e de missionaries que se dedicaram de alma
e cora^ao ao servi^o dos irmaos. O artigo sobre Cabo Verde
procura ressalvar o(s) motivo(s) da presen^a espiritana, em
contexto paroquial das zonas interiores e deserticas das ilhas
onde os acessos, as dificuldades e cuidados pastorais sao
muitos. E deixar-se tocar pela espiritualidade e tradi^ao. E
mostrar-se atento aos desafios dum Mundo Novo a exigir respostas novas dum a nova educa9ao e vivencia na fe enquanto
obra de todos.
A abordagem historica das varias Conferencias do
Episcopado Latino-Americano oferece a possibilidade de reflectirmos sobre a radicalidade do Evangelho, "Discipulos e
missionaries de Jesus Cristo...” que norteou a V Conferencia
do CELAM no Santuario m ariano de N.S. de Aparecida,
Brasil.
Mostrar como a ac^ao do Espfrito Santo actua e como
a paz e sinal da propria compreensao de todos aqueles que
O escutam, encontramo-la em Angola, que durante mais de
trinta anos se desgastou na guerra, onde tudo deve ser refeito:
estradas, comercio, agricultura, industria, educa^ao, saude, enfim, tudo...
Reconhecer em cada homem o rosto do seu irmao, em
reconcilia^ao e perdao, como expressao mais perfeita de uma
sociedade justa e equitativa e o que podemos descobrir em A paz e os direitos hum anos nas m ensagens da Igreja
Catolica. O perdao enquanto condigao para o culto foi o que
a CEAST afirmou como algo comum e profundo do povo angolano na procura da paz. Os Bispos louvaram as negocia^oes
directas, o dialogo para a Paz e o piano de democratiza^ao.
Denunciaram, quando necessario, e apelaram ao trabalho de
consolida^ao da Paz e da Reconcilia^ao e ao cessar-fogo.
A longa sequencia de ruptura, destrui^ao, declfnio e
subversao de valores cristaos ajudam-nos a compreender melhor a necessidade de uma Pastoral da Vida (saude e doen^a),
adaptada a sensibilidade cultural africana para superar a
pratica do "m bam bu” e a mentalidade "feiticista” que a apoia.
N A Ordalia do Veneno tenta, o autor, discernir o que existe
de positivo e de negativo na teoria e pratica do "mbam bu”
inferindo algumas linhas de possfvel orienta^ao pastoral. Faz
uma analise da pratica e do apoio ideologico da colheita do
veneno, da prepara^ao da bebida, da ac^ao do "nganga” e da
coopera^ao do povo que assiste e participa no acto. Propoe
um a catequese de valores cristaos apoiados na «for9a salvadora» do Baptismo e no poder salvifico de Cristo para ultrapassar o problema.
A Primeira Missao da Congregagao, missao da Guine
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ou o Vicariato das Duas Guines, foi para onde o P. Libermann
enviou os seus missionaries. O Vicariato caracterizou-se pela
sua imensidao e pela imprecisao dos seus limites, de Marrocos ate ao rio Orange.
Em Os 70 Anos da LIAM, o autor brinda-nos com detalhes e especificidades que nos ajudam a descobrir o porque
e o nascer da Igreja missionaria em Portugal. O P. Agostinho
de Moura viveu em Roma e a 13 de Maio de 1937 surgiu a
LAMES, depois LIMES ate a LIAM (Liga Intensificadora da
Ac^ao Missionaria). O objectivo do movimento visa as missoes da Igreja Universal e da Vida Espiritana partilhada com
os leigos.
A voz da Missao Espiritana manifesta-se como a de um
profeta cuja voca^ao e a de alguem que faz sinal, que oferece
o dom da sua propria compreensao a todos quantos se sintam chamados a reconhecer a for^a de ser missionario.
Antonio Joaquim Galvao
Leigo associado espiritano
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