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A missao espiritana em
Cabo Verde:
66 anos de
missiondria
- Nuno Miguel da Silva Rodrigues111
Falar da Missao Espiritana em Cabo Verde e, antes
de mais nada, falar de vidas, de pessoas e de mis siondrios que se dedicaram de alm a e coragao ao
servigo do povo desde 1941.
Hoje sabemos que a Missao adquiriu novos context
tos e dimensoes. Analisando os varios rostos da M is'
sao Espiritana, reparamos que o leque de acgao e
coda vez mais alargado e diversificado.
E fundamental ressaltar o(s) motivo(s) da presenga
espiritana, em contexto paroquial devido a escassez
do clero nativo. Encontramomos nas zonas mais interiores e deserticas da ilha onde os acessos, as dificuldades e cuidados pastorais sao muito maiores.
Viver em comunidade, caracteristica do carisma es*
piritano, e sobretudo uma caracteristica da qualidade
da missao. Sublinha'se o testemunho comunitario
compreendido como missao, como evangelizagao. O
testemunho da comunidade e evangelizagao. A cornunidade fratem a e o cenaculo do agir e viver da acgao
do Espirito Santo.
Um espago propicio onde a espiritualidade e a
tradigao dos nossos fundadores deverd dar os seus fru tos nos varios movimentos e grupos paroquiais bem
como na animagao pastoral da mesma. O contacto e
envolvimento dos leigos com a nossa espiritualidade
Missionario Espiritano em Cabo Verde desde 1998.
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convidd'os a beberem e a tomarem parte activa no
trabalho missionario da Paroquia como espago concreto, directo e natural do grande mundo que sao os
leigos.
O desafio e, sem duvida, fazer destas mesmas
paroquias autenticas comunidades m issionarias e
evangelizadoras.
“Falar da Missao Espiritana
em Cabo Verde
e, antes de mais
nada, falar de
vidas, de pessoas e de mis
sionaries que se
dedicaram de
alma e coragao
ao servigo deste
povo.”
“Analisando
hoje os varios
rostos da nossa
Missao Espiritana, reparamos
que o leque de
aegao e cada vez
mais alargado e
diversificado.”

F

alar da Missao Espiritana em Cabo Verde e, antes de
mais nada, falar de vidas, de pessoas e de missionaries
que se dedicaram de alma e cora^ao ao servi^o deste
povo. Sem duvida que a Missao so existe quando ha entrega,
doa^ao e servi^o ao Senhor da Messe que nos envia aos varios
cantos do mundo. Cabo Verde e tambem um desses cantos.
Uma por^ao m issionaria. Um campo de ac9ao espiritana
desde o ano 1941 em que ca chegaram os primeiros Mis
sionaries Espiritanos. A partir dai foi um continuo trabalho
de evangeliza^ao que marcou sem duvida esta Igreja dioce
sana na sua essencia enquanto tal, e ao mesmo tempo, no seu
cariz missionario e porque nao dize-lo tambem espiritano.
Missao essa, que este ano celebrara 66 anos de presen^a.

Os varios rostos da Missao Espiritana
Hoje bem sabemos que a Missao adquiriu novos contextos e dimensoes. Que ao longo da nossa historia e tradi^ao
espiritanas, esta foi-se revestindo de concretas respostas a apelos missionaries tao caros as nossas raizes libermanianas mormente no cora^ao dos africanos onde o apelo se foi fazendo
de uma maneira mais premente.
Analisando hoje os varios rostos da nossa Missao Es
piritana, reparamos que o leque de ac^ao e cada vez mais
alargado e diversificado. O sempre desafiante rosto Africano,
o novo espago da America Latina, a esperan^a da Asia e a desejada renova^ao da Europa: e a sempre e mesma Missao es
piritana. E sem duvida a riqueza do nosso carisma espiritano
que faz com que a nossa Missao consiga ao mesmo tempo
abarcar estas diferen^as enriquecedoras.

“A Missao Es
piritana em
Cabo Verde
aparece, desde
as suas origens,
no coragao do
nosso carisma
espiritano
A genese da Missao Espiritana em Cabo Verde
traduzido numa
forte comunhao
A Missao Espiritana em Cabo Verde aparece, desde as
com a Igreja
suas origens, no cora^ao do nosso carism a espiritano
diocesana lo
traduzido numa forte comunhao com a Igreja diocesana lo
ca l”
cal. "Assumimos tarefas para as quais a Igreja dificilmente enmissao espiritana
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contra obreiros” (RVE n° 12). Foi nesta disponibilidade que
os primeiros Espiritanos, chegando a Cabo Verde, assumiram
desde logo responsabilidades e cargos diocesanos. Prova disso,
foi a nomeagao de D. Faustino Moreira dos Santos para Bispo
de Cabo Verde que se fez acom panhar do Pe. Jose Neiva
Araujo, seu Secretario, e os Padres, Lucio dos Anjos e Lindorfo Quintas. Com a chegada destas primeiras «sementes» a
Missao Espiritana foi-se alargando as varias ilhas deste arquipelago. Em 17 de Dezembro de 1942, o Secretario de Estado do Vaticano, Cardeal Maglione, recomendou as missoes
de Santiago de Cabo Verde aos M issionaries do Espirito
Santo, na pessoa do Superior Geral, Mons. Le Hunsec e do
Provincial de Portugal, Pe. Clemente Pereira da Silva.
Com este encargo missionario, e tratando-se de um
pais ilheu, rapidamente foi necessario reforgar a presenga mis
sionaria com a vinda sucessiva de mais confrades. E a 17 de
Setembro de 1946 nascia oficialmente o Distrito Espiritano
de Cabo Verde tendo como primeiro Superior Principal, o Pe.
Francisco Alves do Rego.

Uma Igreja fruto do anuncio missionario
Este convite a vinda de Missionaries procurava respon
der as grandes necessidades desta Igreja local e que rapida
mente D. Faustino dos Santos se apercebeu, e a qual procurou
dar resposta imediata. Nao e alheio a sua formagao e forte sensibilidade missionarias. Depois da chegada dos Missionaries do
Espirito Santo em 1941, chegaram os Padres Salesianos em
1943. Logo a seguir, em 1947 chegavam os Padres Capuchinhos.
O mesmo aconteceu com as C ongregates femininas. Em 1943
chegavam as Irmas do Amor de Deus. E em 1946 as Irmas Espiritanas. Todas estas C ongregates fizeram-se ao largo para ter
ras de Cabo Verde a pedido de D. Faustino Moreira dos San
tos. Cabo Verde tornava-se assim um autentico campo
missionario onde cada Congregagao a seu jeito, investia na
obra da evangelizagao. Foi. sem duvida, toda esta sementeira
m issionaria que preparou o hoje desta Igreja local. Uma
Igreja que actualm ente tern vindo a crescer nas suas vocagoes locais e, aos poucos, assum indo a administragao das
duas Dioceses.

Os motivos da nossa presenga Espiritana

“A 17 de
Setembro de
1946 nascia oficialmente o
Distrito Espiritano de Cabo
Verde tendo
como primeiro
Superior Principal, o Pe. Francisco Alves do
Rego.”

“Foi, sem
duvida, toda
esta sementeira
missionaria que
preparou o hoje
desta Igreja
local.”

E fundamental ressaltar o(s) motivo(s) da presenga es
piritana, em contexto paroquial, em terras de Cabo Verde
desde o ano 1941: a ausencia e escassez do clero nativo, neste
missao espiritana
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“Encontramo
nos nas zonas
mais interiores e
deserticas da
ilha onde os
acessos, as dificuldades e
cuidados pastorais sao muito
maiores.”
“ Sem duvida
que o maior
perigo que hoje
decorre da
nossa vivencia
espiritana em
contexto paroquial e de aos
poucos
deixarmo-nos
envolver pela
paroquialidade e
irmos perdendo
aquilo que nos
caracteriza
como espiritanos, ou seja,
descaracterizarmo-nos
quanto a essencia do nosso
viver em missao.”

caso diocesano. E que por este real facto, a nossa presen^a se
insere em pleno no nosso carisma missionario espiritano: "Assumimos tarefas para as quais a Igreja dificilmente encontra
obreiros” (RVE n° 12). Mais do que por palavras ou teorias, o
Espiritano, responde as necessidades e apelos da situa^ao urgente da Igreja local em que se encontra e e chamado a dar
o seu contributo. Esta atitude parece fundamental. Reflecte a
preocupa^ao de responder ao projecto de Deus sobre o nosso
Instituto, e de assim, participar pela nossa parte, na Missao
de Deus no mundo.
Um outro motivo forte da nossa presen^a missionaria
nesta Igreja local e o facto de termos assumido, desde o inicio, as Paroquias com mais dificuldades a todos os mveis e a
partir dai procurar desenvolver todo um conjunto de estruturas fisicas, pastorais e espirituais junto deste povo. Encontramo-nos nas zonas mais interiores e deserticas da ilha onde
os acessos, as dificuldades e cuidados pastorais sao muito
maiores. A op^ao preferencial pelos mais pobres: "dirigimonos de preferencia aos oprimidos e mais desfavorecidos indi
vidual e colectivamente” (RVE n° 12 e cf. n° 14; cf. Capitulo
da Torre d’A guilha n° 1.1.4.). Na nossa presen^a e ministerio
espiritano, nestas 10 Paroquias, transparece a escolha de Deus
pelos pobres. Reconhecemos nisso, a vivencia em pleno do
nosso carisma espiritano.
A comunhao, nas suas v&rias vertentes, com esta
Igreja local e sem margem de duvidas um outro motivo da
nossa presen^a espiritana. Basta relembrar o que nos diz a
nossa Regra de Vida no seu numero 13: 'Assumimos os nossos compromissos particulares em comunhao com a Igreja do
nosso tempo. Concretamente, sao as Igrejas locais que assumem a missao de Cristo nos diversos territorios; nos participamos de acordo com a nossa vocacao propria” (RVE n°
13). Esta comunhao eclesial e bem manifesta no nosso trabalho paroquial enquanto responsaveis jurfdicos das mesmas.
Enquanto Parocos ou Vigarios Paroquiais temos obrigac^ao de
manter uma estreita comunhao com o Pastor diocesano e
como m issionaries que somos estabelecer uma estreita co
munhao com o responsavel maximo desta Igreja local.
As nossas obriga9oes espiritanas em contexto paroquial
Sem duvida que o maior perigo que hoje decorre da
nossa vivencia espiritana em contexto paroquial e de aos
poucos deixarmo-nos envolver pela paroquialidade e irmos per
dendo aquilo que nos caracteriza como espiritanos, ou seja,
descaracterizarmo-nos quanto a essencia do nosso viver em
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missao. Numa linguagem simples, nunca deixarmos de perceber a seguinte diferenga: nao somos parocos espiritanos, mas
espiritanos parocos.
Atendendo ao renovamento da Igreja e da sua Missao,
a questao nao esta mais em saber se podemos viver a voca^ao
espiritana em contexto paroquial, mas antes no como vive-lo.
Podemos nos manifestar algumas caracterfsticas que reconhecemos serem proprias da nossa vida e actividade como es
piritanos? Nunca podera deixar de haver um conjunto de
ideais e de escolhas/op^oes que nos distinguem como espir
itanos: a inspiraqao dos fundadores, tradi^oes, escolha de
compromissos, estilos de vivencia com unitaria, comportamentos.

A vivencia comunitaria
Uma das essencias do nosso viver espiritano, mesmo
em contexto paroquial, devera salvaguardar sempre o viver comunitario (cf. RVE n° 27). O fundamento de viver em comunidade foi fortemente desenvolvido pelos nossos ultimos
Capftulos gerais (Cf. Capitulo Geral da Torre dAguilha n°
0.2.3., 1.1.2). Deve-se evitar ao maximo o isolamento dos confrades, desculpando-se m uitas vezes pelo estilo do padre
diocesano ou pela prevalencia pastoral das almas em detrimento daquela.
O viver em com unidade nao e apenas um a caracteristica do carism a espiritano mas sobretudo um a caracteristica da qualidade da missao. Hoje sublinha-se em particu
lar o testemunho comunitario compreendido como missao,
como evangeliza^ao. O testemunho da comunidade e evangeliza^ao. "Vida Consagrada” insiste neste ponto: "A vida religiosa toma parte na missao por um outro elemento que lhe
e proprio: a vida fraterna em com unidade” (n° 72). Uma pas
toral paroquial organizada em comunidade e um continuo
exercfcio de fraternidade que se expressa no pensar, agir e
avaliar de uma pastoral de conjunto. A comunidade fraterna
e o cenaculo do agir e viver da ac^ao do Espirito Santo.

“Atendendo ao
renovamento da
Igreja e da sua
Missao, a
questao nao
esta mais em
saber se
podemos viver
a voca§ao espb
ritana em contexto paroquial,
mas antes no
como vive-lo.”

“O viver em
comunidade
nao e apenas
uma caracteristica do carisma
espiritano mas
sobretudo uma
caracteristica da
qualidade da
missao.”

A Paroquia Missionaria
Uma outra essencia e sem duvida o caracter missionario a dar as paroquias. Aproveitarmos todo um campo
de ac^ao para formar e sensibilizar para o espirito missionario. Uma paroquia espiritana devera ser acima de tudo
uma paroquia missionaria. Um espa^o propicio onde a espiritualidade e a tradi^ao dos nossos fundadores devera dar os

“Uma paroquia
espiritana
devera ser
acima de tudo
uma paroquia
missionaria.”
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seus frutos nos varios movimentos e grupos paroquiais bem
como na anima^ao pastoral da mesma. Ser missionario, neste
quadro, e sensibilizar o cristao para a sua responsabilidade na
missao, tornar a comunidade missionaria, multiplicar os actores da evangeliza^ao. O sopro missionario permite a comu
nidade ultrapassar a tenta^ao da mera sacramentalidade; ele
torna-a inventora de vias novas de evangeliza^ao, dos services
“A paroquia e
e ministerios necessarios para testemunhar o Evangelho. A
um quadro faparoquia e um quadro favoravel para por em marcha, ao nfvel
voravel para por local, da ’Igreja essencialmente m issionaria” (AG n° 2). Nesse
em marcha, ao sentido, o Espiritano, por sua vez, pode ser essencialmente
nfvel local, da
missionario no seu ministerio paroquial.
“Igreja essencialmente mis
sionaria””

A op<pao preferencial pelos pobres

Decorrente do nosso carisma espiritano, o ir ao encontro dos mais pobres, dos exclufdos a varios nfveis, dos das
fronteiras, das novas pobrezas e uma obriga^ao de qualquer
Espiritano mesmo em contexto paroquial. A paroquia favorece todo um trabalho de contacto, de ir ao encontro das
pessoas, de visitas domiciliarias, de conhecer a realidade por
“Os pobres de- dentro, enfim, de perceber o verdadeiro Evangelho da Vida.
verao ser a pri- Neste sentido, os pobres deverao ser a prioridade da nossa
acgao, mesmo que tantas outras actividades chamem a
oridade da
aten^ao (cf. RVE n° 14). Uma pastoral de contacto que fanossa acgao,
vore9a e que conduza a conversao, ao compromisso com vista
mesmo que tana m udar as estruturas pessoais e com unitarias de uma
tas outras acparoquia. A fazer o contfnuo apelo a consciencializa^ao da
tividades
verdadeira vida crista pela adesao seria aos valores do Evan
chamem a
gelho. E necessario criar estruturas paroquiais onde os pobres
aten^ao”
ocupem o centro das aten^oes. E af a paroquia oferece oportunidades para isso.

A partilha activa da Espiritualidade Espiritana
“O trabalho
missionario
numa Paroquia
e o espago concreto, directo e
natural com o
grande mundo
que sao os leigos.”

Hoje fala-se muito no contacto e envolvimento dos leigos com a nossa espiritualidade espiritana. Inventaram-se um
conjunto de movimentos e espa^os onde os leigos sao convidados a beber e a tomar parte activa na nossa espiritualidade.
O trabalho m issionario num a Paroquia e o espa^o
concreto, directo e natural com o grande m undo que sao os
leigos. E na paroquia que se experimenta o contacto directo
e regular com os leigos cristaos. Daf, nos Espiritanos, sabermos aproveitar esse areopago cristao que e a Paroquia para
um envolvimento directo e contfnuo com os leigos que aos
poucos vao aderindo e partilhando a nossa espiritualidade.
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Aqui e fundamental para nos missionaries nao apenas fazer
com (actividade pastoral) mas ser com (espiritualidade). O
contacto diario com o m undo laical deve levar-nos a pautar
os nossos projectos pastorais tendo sempre em aten^ao esta
espiritualidade espiritana, consciencializando os varios movimentos e a sso c ia te s paroquiais a viveram connosco a nossa
espiritualidade e a beberem da mesma fonte que continuamente nos inspira. Nesse sentido, o terreno e mais que favoravel para a cria^ao de grupos m issionaries, de Fraternidades Espiritanas, de Grupos de jovens missionaries. Sem
esquecer nunca o despertar vocacional para a entrega e consagra^ao missionarias.

“Aqui e funda
mental para nos
missionaries
nao apenas
fazer com (ac
tividade pas
toral) mas ser
com (espiritua
lidade) ”

Alguns Campos de Ac^ao missionaria
O trabalho missionario nas varias paroquias
Neste momento trabalhamos em dez paroquias nas ilhas de Santiago e do Maio.
O nosso trabalho e essencialmente um trabalho paroquial
onde procuramos dinamizar os varios sectores pastorais das
mesmas. O desafio e, sem duvida, fazer destas mesmas
paroquias autenticas com unidades m issionarias e evangelizadoras.
Paroquia de Santo Amaro Abade - Tarrafal;
Paroquia de S. Miguel Arcanjo - Calheta;
Paroquia de Santiago Maior - Santa Cruz;
Paroquia de Na Sr.a da Luz - Milho Branco;
Paroquia de S. Nicolau Tolentino - S. Domingos;
Paroquia S. Louren^o - Orgaos;
Paroquia de S. Salvador do Mundo - Picos;
Paroquia de Santissimo Nome de Jesus - Cidade Velha;
Paroquia de S. Joao Baptista - Cidade Velha;
Paroquia de Na Sr.a da Luz - Ilha do Maio.

“O desafio e,
sem duvida,
fazer destas
mesmas
paroquias
autenticas comunidades missionarias e
evangelizado-

Aqui cada confrade Espiritano procura incrementar
um forte trabalho pastoral de evangeliza^ao nos varios sectores
e movimentos paroquiais procurando um em penham ento
forte dos leigos nos varios sectores pastorais de uma cornunidade paroquial.
Nao e por acaso que, nas paroquias onde trabalhamos,
se nota uma preocupa^ao efectiva de criar condiqoes fisicas e
humanas para um a formaqao integral e crista das nossas
gentes.
missao espiritana
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Bodas de Ouro Sacerdotais
A presenga espiritana em Cabo Verde ja tem colunas
angulares na constru^ao desta Igreja.
Em 2003 celebramos as Bodas de ouro sacerdotais dos
Padres Antonio Cachada e Custodio Campos.
Depois de ordenados no ano de 1953 no Seminario da
Torre DAguilha, partiam ambos, no ano seguinte para terras
de Cabo Verde e aqui permanecem ate hoje. Celebrar 50 anos
de sacerdocio e 49 de vida missionaria em Cabo Verde e motivo redobrado para dar gra9as ao Senhor e bendize-Lo pelas
maravilhas nestes seus humildes servos.
Foi isso que todos nos Espiritanos e povo de S. Domin
gos, onde o Pe. Antonio e Paroco ha ja 35 anos, fizemos. Celebrou-se uma Eucaristia de ac^ao de gramas presidida pelo
Bispo da Diocese, juntam ente com todos os Espiritanos e
diocesanos, bem como todo o povo cristao.
De todas as palavras proferidas, destacou-se a palavra
Servi^o. De facto, quern conhece estes dois m issionaries
apercebe-se perfeitamente que o servir e a paixao das suas vi
das. Fica-nos o belo exemplo de que a velhice ou as mazelas
da saude nao sao um impedimento para viver a Missao em
cheio.
Em 2004, celebramos mais umas Bodas de Ouro sacer
dotais, desta vez do Pe. Ferreira da Silva a trabalhar na
Paroquia de S.to Amaro - Tarrafal ha ja 15 anos. E que apesar
“ Sao estas vidas
das suas reais limita^oes de saude sente-se uma pessoa util a
entregues ao
missao e ao servi^o deste povo.
servigo do
E mais recentemente, em 2006, celebramos os 50 anos
Evangelho que de sacerdocio do Pe. Jose Pires que e uma das outras colunas
faz com que a
deste grupo espiritano. Chegou a Cabo Verde no ano 1980,
missao espiri
depois de tantos anos dedicados a forma^ao na Provfncia, e
tana em Cabo
ca permanece ha ja 27 anos, tendo assumido durante 10 anos
Verde possa
a fun9ao de Superior de Distrito (1982-1992).
Sao estas vidas entregues ao servi^o do Evangelho que
continuar a dar
faz
com
que a missao espiritana em Cabo Verde possa con
os seus frutos.”
tinuar a dar os seus frutos.
“A presenga es
piritana em
Cabo Verde ja
tem colunas angulares na constru§ao desta
Igreja.”

“E desde os
princfpios da
missao espiri
tana que os mis
sionaries se preocuparam pelo
despertar vocacional.”

A Preocupa^ao das Voca^oes
Uma das grandes dificuldades desta Igreja local e a
fraca existencia de clero nativo, clero diocesano.
E desde os princfpios da missao espiritana que os mis
sionaries se preocuparam pelo despertar vocacional. Desper
tar esse que foi dando os seus frutos na Igreja Diocesana bem
como para a Congrega^ao.
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Um exemplo que comprova essa preocupa^ao de
fundo e a Paroquia de S. Domingos onde trabalha o Pe. An
tonio Cachada. Num curto espa^o de 4 anos teve 5 ordena^fies sacerdotais: dois espiritanos: O Pe. Joao Baptista e o
Pe. Manuel Semedo; dois Capuchinhos e outro Franciscano,
e em breve mais um Diocesano. Sem esquecer a Paroquia de
S. Miguel Arcanjo que nestes ultimos anos ja soma 5 sacerdotes, 3 diocesanos e 2 espiritanos e que, se Deus quiser no
proximo ano 2008, tera mais duas ordena^fies locais, o Flavio
Furtado, Espiritano, e o Aderito, diocesano.
Apela o nosso ultim o capitulo de Distrito: "Empenharmo-nos em fazer das paroquias espiritanas um espago
privilegiado de anim agao vocacional espiritana; Pdr um
maior empenho, tanto na descoberta, como no acompanhamento dos jovens aspirantes a espiritanos”.
Na residencia espiritana da Praia, que acolhe os confrades do interior para reunifies de convivio e animagao pas
toral e religiosa, funciona tambem um Seminario Espiritano
para 11° e 12° anos, prosseguindo estes seminaristas os seus
estudos em Portugal. Neste momento regressaram dois de estagio missionario e que em breve iniciarao o seu noviciado.
Quatro que se encontram no 2° Ciclo de Teologia e quatro
no 1° ciclo do Curso Teologico. No seminario da Praia encontram-se neste momento 4 rapazes seminaristas.
Deve constituir este, para nos, um continuo desafio a
. I
u x T_i
Desde o ano
nossa missao espiritana em Cabo Verae.
^

de 1970 que

O acolhimento a Estagiarios Espiritanos

Cabo Verc|e

Desde o ano de 1970 que Cabo Verde tem acolhido
seminaristas para a realiza^ao do seu estagio missionario. E
com mais frequencia, desde 1998 ate 2002 sucessivamente,
temos tido a gra$a de ter um jovem estagiario. Nao e por
acaso este facto. Trata-se de um espa^o missionario diversificado e amplo que possibilita uma inser^ao e adaptagao favoraveis.
E quando alguns desses jovens estagiarios, depois de
experienciar no local a real missao espiritana, decidem pedir
como l a afecta^ao, este torrao missionario espiritano. Foi o
caso do Pe. Nuno Rodrigues e Pe. Fernando Ferros.
Pena e, que desde o ano 2003, nao tenhamos tido mais
estagiarios, a excep^ao de alguns do grupo vizinho FANO.
Continuamos a dizer e a reafirmar que Cabo Verde e
realmente terra de Missao e que estamos de bragos abertos a
acolher novos candidatos.

tem acolhido
seminaristas
para a realizagao do seu esta
gio missionario.”
“ Continuamos
a dizer e a
reafirmar que
Cabo Verde e
realmente terra
de Missao e
que estamos de
bragos abertos
a acolher novos
candidatos.”
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Abertura a Internacionalidade
Abertos tambem aos novos desafios da missao espiri
tana hoje, o Distrito no ano de 1999 abriu-se a interculturalidade, recebendo pela primeira vez dois confrades em
primeira afectagao vindos da Nigeria. Um desafio que exige
ao grupo uma grande abertura de espirito e sobretudo um espago de maior dialogo e de fraternidade, o que por vezes nao
e nada facil por uma disparidade enorme de estilos formativos e vivencias espiritanas.
E de salientar tambem que brevemente o Distrito recebera mais um confrade Angolano que vira em primeira
afectagao e um confrade da FANO.
E de destacar que esta internacionalidade nao e so de
agora, ja nos primeiros anos de vida do Distrito, havia varios
Padres Suigos. Basta recordar os Padres Fernando Bussard, Ar
tur Emery, Luis Allaz, Cyr Crettaz, Luis Meudry. Tambem
estes grandes colunas na solidificagao da missao espiritana
em Cabo Verde.

A Abertura aos Leigos
Procurando tambem seguir o ritmo e as novas inspiragoes da Congregagao, o Distrito no ultimo capitulo dedicou
um tema aos leigos: Partilha da nossa Missao e espiritualidade com os Leigos.
Assim, o grupo Espiritano propoe: "Vivermos de tal
maneira que os leigos se questionem sobre a nossa identidade espiritana ao verem o nosso estilo de vida, maneira de
ser, de estar e de trabalhar, de maneira que sintam o desejo
de nos conhecer e de comungar connosco a nossa espiritualidade e trabalho apostolico”.
E nesta linha que ja existe algum caminho feito no
Distrito, concretamente com alguns grupos de Jovens Sem
Fronteiras e Fraternidades Espiritanas, de grupos missionaries
paroquiais e bem como a existencia na Paroquia de S.
Lourengo dos Orgaos, de uma Associagao de Animadoras Missionarias que partilha a nossa Espiritualidade espiritana e
que com estas se esta fazendo todos os esforgos para a realizagao de um contracto escrito como leigas associadas.

Voluntaries Missionaries
Esta partilha com os leigos tem-se feito tambem a um
nfvel mais alargado, ou seja, com a vinda de Jovens leigos
missionaries que, durante um ano vem fazer um trabalho
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missionaries concreto no nosso meio. Foi em 2001, o caso da
jovem Sara Luisa da Paroquia de Corroios e em 2003 o An
tonio Silva dos Jovens Sem Fronteiras da Paroquia de Tires.
Todos eles vem com uma grande abertura missionaria a fim
de se dedicarem a colaborar directamente no trabalho pas
toral e missionario.
Tambem em 2004, os Jovens Sem Fronteiras vieram a
Calheta de S. Miguel realizar a sua tradicional Ponte intitulada Crescer Responsavel, onde realizaram varias actividades
de fundo: curso formativo para jovens, curso de musica, ATL
para crian^as, assistencia sanitaria, curso de espiritualidade
missionaria, etc.
Sao estas experiencias de intercambio que faz com
que a Missao se torne universal e solidaria.
A Missao espiritana em Cabo Verde torna-se assim um
campo de ace^ao que cada vez mais reclama uma nova evangeliza^ao a fim de ajudar esta Igreja local a uma maior consciencializa^ao. crista e missionaria.
Pena e que nao tenha havido continuidade neste aspecto.
Esperamos novos voluntaries!

“ Sao estas ex*
periencias de
intercambio
que faz com
que a Missao se
tome universal
e solidaria.”

A Escola Padre Moniz - O mundo da Educa^ao
Na historia da nossa tradi^ao espiritana, a Educa^ao
teve sempre um papel relevante na evangeliza^ao dos povos.
Disso sao prova as grandes missoes fundadas em varios ter
ritories missionarios. A preocupa^ao pela forma^ao e educa^ao era o motor de desenvolvimento e sobretudo de evangeliza^ao.
A aposta na Escola Padre Moniz e, sem duvida, uma
aposta clara nos jovens, nomeadamente uma ponte viva com
a Paroquia e dai a possibilidade de uma maior e mais solida
forma^ao integral a todos os niveis.
Falar da Escola Padre Moniz que, este ano celebra os seus 30
anos de funda^ao, e falar de um grande missionario espiritano: Pe. Joao Eduardo Moniz, natural dos Azores e que depois de ordenado foi enviado para Cabo Verde, chegando
aqui no ano de 1953.
Um Homem, um Sacerdote e um M issionario que
dedicou toda a sua vida ao servi^o de Deus e do povo de
Cabo Verde. 35 anos e 4 meses exactos. Morre de repente no
ano de 1989, apanhando de surpresa todo o povo caboverdiano. Ate os seus restos mortais, colocados a frente da Igreja
de S. Miguel Arcanjo, perpetuam a sua memoria, e sem ele o
ter pedido, testemunham a sua dedica^ao e presen^a para
sempre entre os seus ultimos paroquianos.

“Na historia da
nossa tradigao
espiritana, a
Educagao teve
sempre um papel relevante na
evangelizagao
dos povos.”
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“A Escola Padre
Moniz e o exemplo vivo desta
preocupa§ao
pelo mundo da
Educagao.”
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Desde a sua chegada a Cabo Verde, depressa este missionario se apercebeu das necessidades educacionais e formativas deste povo. Por este facto, canalizou esfor^os diante das
autoridades civis para a cria^ao de escolas paroquiais.
A Escola Padre Moniz e o exemplo vivo desta preocupagao pelo m undo da Educa^ao. "Pela educagao e nos permitido um contacto privilegiado com o m undo dos jovens,
facilitando assim a comunicagao do Evangelho, particularm ente pelo testem unho de vida do educador” (Capitulo
Geral de Maynoth, n° 213-216).
No ano 2003, celebramos com simplicidade mas com
forte sentido de agradecimento, os 25 anos de funda^ao desta
escola. Professores, Alunos, Benfeitores, Sr. Bispo, Espiritanos,
clero diocesano, autoridades civis, familiares do Pe. Moniz e
o povo em geral, todos juntos prestamos a nossa homenagem
com uma Eucaristia de agradecimento e de gratidao.
A Televisao TVI, pelo jornalista Pe. Antonio Rego
disponibilizou-se a vir ate nos a fim de fazer uma reportagem
sobre o acontecimento para o programa dominical "Oitavo
Dia”.
Uma Escola pensada e destinada aos alunos adultos
que, por varios motivos, se encontram fora do sistema educativo e, que querem progredir nos seus estudos.
Em 2005, pela ocasiao das comemora^oes dos 30 anos
de independencia de Cabo Verde, o Governo deste Pals decidiu atribuir a Escola Secundaria Padre Moniz a medalha de
merito no ambito da Educagao. Atribui^ao essa que foi feita
solenemente pelo Sr. Primeiro Ministro de Cabo Verde, Dr.
Jose Maria Neves.
No acto de entrega da medalha, o Sr. Primeiro-Ministro
salientou o papel do Pe. Moniz na missiona^ao e evangeliza9ao de Cabo Verde. Nao e por acaso que o proprio PrimeiroMinistro de Cabo Verde, natural da Paroquia de Santa Catarina-Assomada, aquando da sua vida de adolescente/jovem
lembrar-se muito bem deste missionario que na altura era ele
o Paroco. Ele proprio frisou que hoje, e o que e, gramas a dois
grandes Missionaries que influenciaram m uito na sua forma^ao de jovem: Pe. Joao Eduardo Moniz e Pe. Antonio
Botelho, este ainda no activo da Missao. Por sinal, ambos da
Congrega^ao do Espirito Santo. No seu dizer sentido salien
tou: "Para mim e com grande orgulho que neste momento
seja eu, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde a homenagear a
Escola Padre Moniz. Foi com o Pe. Moniz, Paroco de Santa
Catarina que eu aprendi muitas coisas na vida. Foi com ele
que aprendi a ler os meus primeiros poemas. Com ele fazia
leituras na Igreja. Se hoje tenho a formagao que tenho devo
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muito ao Pe. Moniz e ao Pe. Antonio Botelho”.
Ao celebrarm os este ano os 30 anos de existencia
queremos reafirmar a importancia deste projecto educativo “ - Nao cairmos
que vem produzindo, ao longo destes anos, os quadros deste na tentagao da
Pais.
paroquialidade,
esquecendo o
que nos dis
tingue como reSem duvida que a nossa presenga espiritana nas ligiosos e espiri
paroquias traz-nos alguns desafios que apenas relevamos:
tanos.”

Alguns Desafios

- Uma acgao pastoral de conjunto que seja alicergada numa
Nova Evangelizagao tao urgente para esta Igreja de Cabo
“ - Nao descorar
Verde.
- Nao cairmos na tentagao da paroquialidade, esquecendo o nunca, na
nossa acgao
que nos distingue como religiosos e espiritanos.
- Nao nos restringirmos apenas a acgao sacramental de uma pastoral, a
Paroquia mas sobretudo termos uma visao conjunta de Evan opgao preferencial pelos pogelizagao.
- Sermos profeticos nas escolhas das paroquias mais diffceis, bres e mais exmais pobres sem nunca termos medo de abandonar estru- cluidos.”
turas paroquiais ja organizadas e com alguma estabilidade.
- Nao descorar nunca, na nossa acgao pastoral, a opgao preferen- “ - Incrementar
cial pelos pobres e mais exclufdos.
um maior en
- Procurarmos sempre na nossa acgao uma franca e efectiva volvimento com
comunhao com a Igreja local e o clero diocesano.
os leigos parti- Apostarmos cada vez mais numa pastoral vocacional tendo
em conta as necessidades da Igreja local bem como o Grupo lhando o nosso
carisma mis
Espiritano.
- Incrementar um maior envolvimento com os leigos parti- sionario e espi
lhando o nosso carisma missionario e espiritano atraves das ritano atraves
das FraterFraternidades, Grupos de Jovens e Leigos Associados.
- Ir ao encontro de novos areopagos missionaries tais como nidades, Gru
os problemas de Justiga e Paz e a questao da emigragao.
pos de Jovens e
- Procurar manter sempre um a presenga m ais jovem no Leigos Associamundo da Educagao atraves da nossa acgao na Escola Padre dos.”
Moniz.
- Tentar sensibilizar para a presenga de estagiarios e volun “Pela primeira
taries missionaries.
vez na sua

Notas finais
Desde Janeiro de 2007, e pela primeira vez na sua
historia, que o Distrito de Cabo Verde tern como Superior Prin
cipal um cabo-verdiano de raiz, o Pe. Joao Baptista Frederico de
Barros. Julgo ser este um dos sinais dos tempos, de uma terra
missionaria que comega a dar os seus frutos. E que agora

historia, que o
Distrito de
Cabo Verde
tern como Su
perior Principal
um cabo-verdiano de raiz”
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comega a assumir os seus proprios destinos.
Cabo Verde, que para alguns ja nao representa terra
“ Cabo Verde
de Missao, continua a ser a Missao ad extra mais regular e estambem tem
neste momento tavel quanto a sua presenga de confrades e de grupo enquanto tal. Ao longo destes 66 anos de presenga, o grupo tem
o confrade da
tido um numero medio de 15 confrades, havendo de quando
Provincia Porem vez, uma certa renovagao e rotatividade. Julgo ser este
tuguesa mais
tambem um forte sinal da nossa missao espiritana.
velho que se em
Cabo Verde tambem tem neste momento o confrade
contra fora da
da Provincia Portuguesa mais velho que se encontra fora da
Provincia, ou
Provincia, ou seja, na missao ad extra. Trata-se do Pe. Antonio
seja, na missao Botelho com a bonita idade de 89 anos. Um exemplo e um
ad extra.”
desafio para muitos, a lembrar-nos que o coragao da missao
espiritana esta na Missao ad extra. E que a idade cronologica
nao e impedimento nenhum para ser enviado a Missao. Haja
espirito de missao.

ALGUNS TESTEMUNHOS VIVOS
A era da Restauragao da Diocese - A minha vivencia missionaria durante cinquenta e dois anos
Apos a resignagao de D. Rafael da Assungao, franciscano, motivada pela falta de saude e de clero, numa Diocese
em plena ruina material e moral, surgiu para a Diocese de
Cabo Verde, a partir da aplicagao do Acordo Missionario de
1941 e com a nomeagao de D. Faustino Moreira dos Santos,
espiritano, entao Prefeito Apostolico no Congo-Angola, como
novo Bispo de Cabo Verde, uma era de renascimento que
ainda hoje continua em fase ascendente.
“A era de D.
A D. Faustino dizia o Conego Serpa Pinto que a Dio
Faustino foi ver- cese de Cabo Verde mais parecia "um campo semeado de ruinas, ubi Troia fuit". De facto a Diocese, ainda que mantendo
dadeiramente
as velhas estruturas paroquiais, tinha-se tornado num autenuma era de
restauragao com tico campo de missao. Porem D. Faustino nao se intimidou.
Clamou por ajuda a Santa Se, as Congregagoes Religiosas masa reparagao e
culinas e femininas, e ate ao Clero Secular e a Seminaristas.
construgao de
E
quando em 30 de Novembro de 1941 chegava a Cabo Verde
Igrejas e Casas
nao
vinha so, mas trazia ja consigo tres padres espiritanos,
Paroquiais, e a
dois padres seculares e dois seminaristas. E pouco a pouco
reestruturagao
outros e outras se lhes foram juntando.
das Paroquias,
A era de D. Faustino foi verdadeiramente uma era de
que foi
restauragao com a reparagao e construgao de Igrejas e Casas
provendo de
Paroquiais, e a reestruturagao das Paroquias, que foi provendo
Clero e de Reli- de Clero e de Religiosas. Quando em 1955 Deus o chamou a
giosas.”
Si, trabalhavam ja na Diocese: 5 padres seculares, 13 espiri-
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tanos, 12 capuchinhos, 4 salesianos, 11 irmas do Amor de
Deus e 10 irmas espiritanas, todos trabalhando com grande
dedicaQao, apesar das dificuldades inerentes a pobreza do
meio e as febres palustres.
A sua morte inesperada nao perm itiu que pudesse
concretizar o seu grande sonho, ja alimentado pelo seu an
tecessor, de dar comedo a constru^ao do Seminario diocesano. Essa gloria Deus a reservava ao seu sucessor D. Jose Cola^o que a 7 de O utubro de 1957 podia dar inrcio ao
Seminario, com a importante colabora^ao do Rev. R Augusto
Nogueira de Sousa, Espiritano.
Quanto a minha vivencia missionaria:
Chegado a Cabo Verde a 3 de Outubro de 1954, ainda
em vida de D. Faustino, e inserido no Grupo espiritano, que
tinha a seu cuidado a pastoral das Ilhas de Santiago e Maio,
pude ainda partilhar um pouco deste esfor^o inicial de
reevangeliza^ao da Diocese, come^ando por Santa Catarina,
prosseguindo por Tarrafal e llha do Maio, e continuando por
S. Domingos.
Fui fazendo com e como os outros, que, apesar da
pobreza e limita^ao de meios de transporte, e do m au estado das poucas estradas existentes, nao olhavam a fadigas,
e ora a pe, ora a cavalo, ora de bicicleta, ora de moto, ora
de barco, e so m uito mais tarde de carro, la se iam deslocando como podiam por atalhos rnvios, subindo cutelos e
descendo ladeiras, procurando atender a todas as necessidades. So paravam quando afectados pelas febres palustres
ou outras mazelas.
As nossas preocupa^oes prioritarias desse tempo eram
a Forma^ao de Catequistas itinerantes, a Catequese e as Escolas, a forma^ao das Famrlias, a institui^ao de A sso ciates,
os Jovens, as Voca^oes ao Sacerdocio e a Vida Consagrada, os
Sacramentos (sobretudo o Baptismo, a Penitencia, a Eucaristia, os Sacramentos aos Doentes), sem esquecer a Promo^ao
Feminina, a defesa dos Pobres, etc.
Naturalmente que nos primeiros tempos a falta de instru^ao escolar das pessoas, limitava bastante a p a rtic ip a te
activa dos leigos na ac^ao pastoral. Porem este problema foi
sendo pouco a pouco ultrapassado com a cria^ao das escolas
paroquiais, e na medida em que as escolas Estado se foram
estendendo pouco a pouco por todo o lado.
A quando da realiza^ao do Concrlio Vaticano II estavam ja lan^adas as bases, e pudemos acompanhar toda a
dinamica do "aggiornamento" da Igreja como Povo de Deus,
entrando numa nova era em que os leigos puderam reencontrar pouco a pouco o seu verdadeiro lugar na vida liturmissao esbiritana
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“Hoje, por
graga de Deus,
a Cristandade
de Cabo Verde
esta devidamente estruturada com duas
Dioceses governadas por Bispos autoctones,
sao ja diversos
os Sacerdotes
Seculares, e bastantes os Religiosos(as) nativos. Assim a
Igreja local
comega pouco a
pouco a earnin'
har por seu
proprio pe, as'
sumindo a missao que lhe e
propria.”
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gica, pastoral e social da Igreja, e os meios de forma^ao adequada.
Dai os Encontros e as Assembleias de Jovens, os Cortejos festivos da Familia Agraria, as Assembleias Diocesanas, a
prepara^ao para os Sacramentos, etc.
Nao posso, porem, esquecer as Comemora^oes de 1983
relacionadas com os 450 anos da Funda9ao da Diocese, e a
inesquecivel visita do Santo Padre Joao Paulo II a Cabo Verde
de 25 a 27 de Janeiro de 1990.
Hoje, por gra^a de Deus, a Cristandade de Cabo Verde
esta devidamente estruturada com duas Dioceses governadas
por Bispos autoctones, sao ja diversos os Sacerdotes Seculares,
e bastantes os Religiosos(as) nativos. Assim a Igreja local
come^a pouco a pouco a caminhar por seu proprio pe, assumindo a missao que lhe e propria. E entrou ja na fase de enviar missionarios(as) para outras paragens.
Nos, os missionaries espiritanos vamo-nos ajustando
pouco a pouco a nova realidade missionaria de "chamados
como colaboradores na missao".
Tambem hoje ha Escolas basicas e secundarias por
todo o pais, as desloca^oes e comunica^oes sao mais faceis e
rapidas, os veiculos come^am a circular por todo o lado, ha
telefones, ha energia electrica em muitos lados, ha radio, ha
televisao, e a qualidade de vida humana, apesar da muita pobreza, vai melhorando significativamente. Nao falta porem o
reverso da medalha que e o consequente agravamento do ambiente materialista, com todos os seus atractivos, mas tam
bem com todos os seus maleficios.
Seja-me permitido, a guisa de conclusao, recordar alguns eventos relacionados com o nosso Grupo espiritano:
1° - A solene Comemora^ao a 30 de Novembro de 1996 dos
25 anos de presen^a e trabalho missionario espiritano em ter
ras de Cabo Verde;
2° - A Celebra9ao, ainda que simples, em fins de Novembro
del991 dos 50 anos da mesma presen9a, assinalados com um
Capitulo de Distrito e a Inaugura9ao da renovada Casa Prin
cipal destinada a Pre-Seminario e ao acolhimento dos Confrades;
3° - A solene Comemora9ao, a 24 de Abril de 2003, na Calheta de S.Miguel dos 25 anos de Funda9ao da Escola Se
cundaria P. Moniz, que havia sido iniciada pelo proprio;
4° - A solene Comemora9ao, com uma Peregrina9ao Diocesana da Legiao de Maria a Santa Catarina, dos 50 anos de
Funda9ao da Fegiao de Maria em Cabo Verde pelo Rev. P.
Luiz Allaz.
5° - A comemora9ao festiva em S.Domingos, promovida pelo
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Distrito, a 24 de Outubro de 2004, Domingo das Missoes, dos
50 anos de chegada a Cabo Verde dos dois Confrades mais
antigos que ainda aqui permanecem, o Sr. P. Custodio Fer
reira de Campos e eu proprio.
Deo gratias.
P.Antonio de Sa Cachada
Paroco de S. Nicolau Tolentino - S. Domingos - 53 anos de
Presen9a Missionaria (1954-2007)

Servir, onde for mais necessario!
Pedem-me um testemunho sobre a (minha) missao espiritana em Cabo Verde.
Confesso sinceramente que, apesar dos 26 anos de
vida que ja lhe consagrei, me sinto ainda pequeno, pobre e
incapaz de dar um testemunho valioso, significativo, daquilo
que tern sido a Missao (eu gosto mais de dizer: a ac^ao mis
sionaria!) dos Espiritanos nesta terra.
Ao ouvir contar o que passaram e fizeram, nao so os
pioneiros dos anos 41 a 60 e mesmo 75, mas ainda varios dos
meus confrades que aqui trabalharam e/ou trabalham ha 35,
40 e ate 52 anos, sem vergonha pelo que fiz, sinto que pouco
represento ao lado deles, que deram a este povo todas as
energias e entusiasmo da sua juventude!
Eu cheguei aqui com 50 anos, depois de toda uma
vida doada a forma^ao na Provincia, como sabem os mais velhos. Nao fui o "heroi que pediu para vir”, mas apenas o espiritano "preparado para tudo nas maos dos seus Superiores”... Vinha (e continuo, gramas ao Senhor) disposto a servir,
onde fosse mais necessario.
Fui recebido de bravos abertos e enviado para a
paroquia de S. Miguel (Calheta), onde tive o acolhimento
caloroso, dinamico e fraterno dos PP. Moniz e Santana, parocos, respectivamente de S. Miguel, Arcanjo e de S. Amaro
(Tarrafal). Mas quando aterrei na Praia, a 8-12-80, ja havia um
bilhete de avioneta, em meu nome, para ir assistir os cristaos
e as Irmas da ilha da Boavista (sem padre residente), na
prepara^ao e celebra^ao do Natal que se aproximava.
Tambem la fui muito bem acolhido e procurei servir
o melhor que sabia e podia.
Apos o Tempo de Natal, regressei a Calheta, mas continuei mais alguns anos a dar assistencia sacerdotal e mis
sionaria a Boavista, ate que outros me substituiram, por impedimento meu e esperado beneficio daquelas gentes e Irmas.
missao espiritana
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“Foi tempo de
grandes e belas
descobertas na
minha vida es
piritana, sem
saudades do que
ficara para tras”

“ Conseguira,
entretanto, que
alguns confrades
da Provincia, ja
na 2.- idade e
apos longos
anos de experiencia noutros
sectores da vida
espiritana,
viessem dar o
seu contributo a
nossa missao
em Cabo Verde”

Em S. Miguel, fui iniciado na vida paroquial que
nunca praticara, na lingua crioula, na pratica da condugao
de carros velhos e... na vida simples e modesta de todo o
povo, sem agua corrente, sem luz electrica, sem horas certas,
mas com uma enorme boa disposigao e entre-ajuda no trabalho pastoral.
Foi tempo de grandes e belas descobertas na minha
vida espiritana, sem saudades do que ficara para tras, nem
fru strate s do que me tinham prometido ao partir: - eu sabia
que vinha para servir e nao me faltavam ocasioes, nem ambiente favoravel para isso!
Cerca de 3 anos depois, confiaram-me o cuidado de
animagao e ajuda aos confrades do Distrito. Com a vinda do
P. Mendes Pereira, que de bom grado me substituiu em S.
Miguel, fui ocupar a nossa velha Residencia da Praia, em Novembro de 84. Entretanto, fora nomeado Responsavel do Secretariado diocesano da Familia, onde tive a generosa e esclarecida colaboragao de uma Irma espiritana francesa (Ir.
Jacqueline), vinda expressamente das Caraibas para esse trabalho.
Isso permitiu-me, com as actividades em que fomos
participando na paroquia da Praia (era, entao, apenas a da
Sr.a da Graga), continuar bastante ligado a pastoral, enquanto
paralelamente promoviamos a formagao da Federagao dos In
stitutes Religiosos de Cabo Verde e se iam desenvolvendo todos os esforgos para a renovagao e ampliagao da Residencia
Espiritana da Praia. E so quern ja esteve metido nesses trabalhos e que sabe quanto trabalho e paciencia isso exige:
desde a elaboragao da planta-projecto ate a sua aprovagao pelos Servigos Tecnicos da Camara; desde a obtengao e financiamento a entrega a um construtor ou responsavel pela construgao em administragao directa; desde a decisao e escolha
das mobilias ao arranjo final da casa para ser habitada!
Por causa de tudo isto, tive de ficar mais de 9 anos
como «pastor» deste pequeno e paciente «rebanho» de Espiritanos! Mas a sua compreensao para comigo foi tal e a sua aplicagao ao trabalho pastoral tao generosa e fiel, que nenhuma
«ovelha» se tresmalhou...
Conseguira, entretanto, que alguns confrades da
Provincia, ja na 2.a idade e apos longos anos de experiencia
noutros sectores da vida espiritana, viessem dar o seu con
tributo a nossa missao em Cabo Verde e formar mini-comunidades com outros que estavam solitarios: PP.Mendes Pereira,
Carreira, Ferreira da Silva, Barbosa - a ordem nao e necessariamente a da vinda...
Ao mesmo tempo deu-se continuidade ao recruta-
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mento e acompanhamento de vocagoes caboverdeanas para a
Congregagao, em colaboragao com a Provincia. E frutos ai estao: - 2 Superiores Maiores! O P. Teodoro, na Amazonia; o P.
Joao Baptista, em Cabo Verde.
Terminado o meu servigo de Principal, em Janeiro de
1992, apos algum tempo de repouso em Cabo Verde, voltei
ao servigo pastoral na paroquia de N.a Senhora da Luz (Milho
Branco), para o efeito desanexada da de S. Nicolau Tolentino
(S.Domingos).
Foi mais um grande desafio... pela m inha idade ja
avangada, pela falta de estruturas materials nomeadamente a
residencia paroquial, pelo complete desconhecim ento das
pessoas e do meio (oficial e estatisticamente a freguesia mais
pobre de Cabo Verde, ainda hoje). Como ja ninguem se lembrava da situagao de autonomia da paroquia, isso despertou
o brio e a boa aceitagao das pessoas ao «seu» paroco... E, ao
mesmo tempo que iamos tentando a dinamizagao espiritual
dos paroquianos, eles proprios comegaram a pedir a construgao da residencia paroquial.
A experiencia e conhecimentos adquiridos na Praia
ajudaram-me a langar-me, com a aprovagao do Sr. Bispo, em
mais essa empresa ... ja com 65 anos as costas! - Foi inaugurada a 13-5-97, com todas as Bengaos de Deus (e indiferenga
dos que O representavam...).
Por ali fui trabalhando, so, com os organismos paroquiais, fiel ao encontro - convivio de todas as 2.as-feiras, na
Residencia Espiritana da Praia.
No ultimo trimestre de 2001, correspondendo a um
apelo urgente do Sr. Bispo dirigido aos Espiritanos, ofereci-me
para ir 3 anos para duas paroquias da ilha de S. Antao, onde
trabalhara, muitos anos, um antigo espiritano: o Conego M.
Tergas. Foi uma bela experiencia, com um confrade nigeriano
como paroco: diferente, as vezes dificil, sempre instrutiva e
enriquecedora. Mas...sem repetigao!
De regresso a Sr.a da Luz, onde generosa e proveitosamente me substituira o P. Gouveia, comecei a sentir que alguma coisa se tinha desafinado no relacionam ento entre
mim e os paroquianos mais responsaveis! Alguns fizeram-me
notar (nem era preciso, mas era significativo...) a minha idade
avangada; e eu percebi que ja nao era capaz de captar e desenvolver o interesse dos jovens pelos valores hum anos e
cristaos que lhes propunha! - Passara ja dos 75 anos... e senti
toda a razao do Direito Canonico em pedir aos parocos dessa
idade para apresentarem a sua demissao a quern de direito.
Foi o que fiz, com toda a naturalidade, desejoso tambem de
me reintegrar plenamente numa vida em comunidade.
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Duas portas se abriam diante de mim: ou regressar a
Provmcia (como ja estava praticam ente assente com o P.
Provincial desde o ano anterior); ou continuar no Distrito, se
aqui ainda fosse mais util do que na Provmcia, a jufzo dos
Superiores...
Foi esta opiniao a que prevaleceu. Aqui estou, enquanto o Senhor me nao «disser» o contrario, para servir,
onde for mais necessario!
P.Jose Pires
Comunidade Espiritana da Praia, 27 anos de Presenga Missionaria (1980 - 2007)

O ServiQO da Anima^ao do Distrito - Durante 7 anos
Logo apos a minha ordena<;ao sacerdotal no ano de
1982, fui enviado para a paroquia de S. Domingos, ilha de San
tiago, como Vigario Paroquial para trabalhar com o P. Antonio
Sa Cachada. Lembro-me que cheguei la durante a noite e que
estavam varios jovens a receber-me, o que me chamou a
aten^ao pela grande hospitalidade e acolhimento desta gente.
Ao longo de dois anos trabalhei sobretudo na paroquia
de Nossa Senhora da Luz, Milho Branco - na altura anexa de
S. Domingos, donde guardo gratas e saudosas recorda^oes.
Passados dezassete anos, em 1999 fui enviado de novo para
estas terras de Cabo Verde, agora para a cidade da Praia com
a fun^ao de ser Superior dos Missionaries do Espfrito Santo
do Distrito de Cabo Verde. Confesso que nao foi para mim
facil aceitar esta obediencia, pois o meu projecto ia noutra
direc^ao, mas como religioso, procurei acolhe-lo com muita
fe e disponibilidade.
Foram sete anos e tres meses.
Esta segunda experiencia - vivencia m issionaria foi
diferente da primeira. Se me dessem a escolher preferia a
primeira. Todo este tempo foi de intensa actividade, fazendo
quase tudo o que se relacionava com a anima9ao e administra^ao do Distrito de Cabo Verde: Superior, Director do seminario, Promotor Vocacional, Adjunto de Economo do Dis
trito, alem de toda a actividade dentro da comunidade da
Praia.
Quando tomei posse em Outubro de 1999 pensei que
seriam tres anos, renovados por mais tres, mas por causa de
algumas dificuldades, o Conselho Geral pediu-me para prolongar por mais algum tempo ate se encontrar um novo Su
perior, o que aconteceu em Maio de 2006 e em Janeiro de
2007 o P. Joao Baptista Frederico de Barros assum iu as
fun^des de Superior.
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Fa^o uma avalia^ao positiva de todos estes anos, onde
aprendi muitas coisas e pude conhecer mais profundamente
alguns dos confrades. Tive a gra^a de poder enviar alguns
seminaristas para Portugal que ainda hoje, a maioria, gramas
a Deus permanecem fieis. E oxala que o Senhor os conserve
assim.
Outra das experiencias gratificantes foi a de ser du
rante quatro anos presidente da Uniao dos Superiores Religiosos em Cabo Verde. Ai tive a oportunidade de conhecer
todos os Religiosos e Religiosas a trabalhar em Cabo Verde.
Organizamos varios encontros de Forma^ao que a todos nos
ajudou para melhor servirmos esta Igreja Local.
Desde o imcio do meu superiorato procurei dar prioridade a inser^ao na Igreja Local. Por isso, ofereci-me ao
Paroco de Nossa Senhora da Gra^a - Praia, para ele dispor de
mim para os ministerios que achasse mais convenientes. Assim, durante sete anos presidi as Eucaristias das 18 horas aos
Sabados e Domingos. Aqui tive a oportunidade de conhecer
muita gente boa que foram para mim um exemplo de entrega
a comunidade e de disponibilidade total, apesar de todos os
seus trabalhos profissionais e familiares.
Em jeito de conclusao, fa£0 uma avalia^ao positiva
desta minha passagem por Cabo Verde, onde procurei dar o
meu maximo. Agora parto para outra missao. Vou com vontade de fazer mais e melhor, confiando plenamente no Sen
hor da Messe para me dar saude e amor as tarefas que vou
empreender. Oxala eu seja sempre fiel a missao que o Senhor
me vai confiar como o procurei ser ate aqui. Quero agradecer a todos os confrades de Cabo Verde que foram para mim
um apoio constante na ajuda da Missao. Quero tam bem
pedir perdao a todos aqueles a quern ofendi e que talvez
pudesse ter feito mais por eles.
Por tudo isto digo a Cabo Verde ate breve:

“Desde o inicio
do meu superb
orato procurei
dar prioridade a
inser^ao na
igreja Local.”

P. Manuel Martins
Superior de Distrito
(1999 - 2006)
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