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ROSSIGNOL*

a missão como encontro
de Deus
através de

si

próprio

do próximo.

e

A missão

está

na base da vida

nhecer o seu

O

cristão é

amor aos homens

um

Ninguém pode

cristã.

tender ter sido tocado por Cristo
e

sem querer dar a

pre-

co-

mulheres do seu tempo.

missionário. Esta missão reveste

uma

multiplicidade de rostos, perspectivas, compromissos.

Nesta nossa reflexão queremos simplesmente responder a
três perguntas:

"Ainda vale a pena anunciar o Evangelho
plural,

não

sem prejudicar

as culturas e as tradições religiosas

cristãs?"

"Quais são as motivações

"O

num mundo

que significa

ir

e alicerces

do missionário?"

ao encontro do próximo, diferente

pela sua cultura e pela sua religião?"

Para responder a

estas perguntas, partimos de textos

do
1

Magistério e da experiência dos missionários espiritanos

1.

Validade da actividade missionária no

mundo

.

actual.

raramente hoje surgem dúvidas acerca da pertinência da
mundo actual. Num contexto preconciliar, considerava-se a Igreja como a única detentora das
verdades sobrenaturais. O paganismo devia ser combatido e a missão resumia-se a fomentar a conversão dos pagãos e a sua admissão

Não

actividade missionária no

Frederic Rossignol,

jovem padre

espiritano,

da Província da Bélgica, terminou recentemente a

sua formação que culminou com a licenciatura

em

Teologia pela Vacuidade de Teologia do Porto

da Universidade Católica Portuguesa.
1

Este artigo inspira-se da nossa tese de licenciatura

na alvorada do século XXI",

Porto, edição privada,

em

teologia:

"As perspectivas missionárias

2004-2005, 84p.

missão

espiritaria,

Ano

4 (2005)

n.°

7.

5-18

A missão

"Com

o Concílio

Vaticano

sobre o

(19624965), o

sobre o

mundo

muda
drasticamente"

através de

si

próprio e do próximo.

na Igreja por meio do baptismo. É certo que haviam excepções a esta
maneira de encarar a missão mas globalmente era vista nesta perspectiva. Com o Concílio Vaticano II (1962-1965), o olhar da Igreja

II

olhar da Igreja

como encontro de Deus

mundo muda

drasticamente.

bulário testemunha desta

Em

primeiro lugar, o voca-

mudança de mentalidade. Hoje falamos

dos "não cristãos" em vez dos "pagãos". Mas a conversão é bem mais
profunda porque doravante é reconhecida a presença e a acção do
Espírito Santo nas culturas e nas religiões não cristãs. O Concílio
ensina que a história humana, fora do âmbito do anúncio explícito
de Jesus Cristo não ficou isenta da acção do Espírito Santo. Já havia
elementos de verdade e de graça nos povos, "como uma secreta presença de Deus". (Ad Gentes, 9) "Ad Gentes" usa a expressão "as sementes do Verbo" (Ad Gentes, 4 e 11) para falar da acção de Deus
2

.

humana. "Lúmen Gentium" fala do "bem semeado no
espírito e no coração de todos os homens e em todos os ritos e costumes dos povos". (Lúmen Gentium, 17)
história

tre

o cristianismo

A
"Os homens têm

uma mesma
origem,

um

mesmo

fim último

e

responder às

perguntas"

declaração conciliar que trata especificamente da relação ene as outras religiões, "Nostra Aetate"

4

procura ver o

que une os crentes das diversas religiões. Sublinha-se que os homens
têm uma mesma origem, um mesmo fim último e tentam responder
às mesmas perguntas: o sentido e o fim da vida, a questão do bem e
do mal, do sofrimento, da felicidade, da morte, do julgamento e da recompensa. "A Igreja não rejeita absolutamente nada daquilo que há de
verdadeiro e santo nas religiões. Considera

tentam

mesmas

3

na

modos de

agir e

de

viver, esses preceitos e

com

sincero respeito esses

doutrinas que, embora

em

muitos pontos estejam em discordância com aquilo que ela afirma e
ensina, muitas vezes reflectem um raio daquela Verdade que ilumina
todos os homens". (Nostra Aetate, 2) Em 1992, "Dialogo e Anúncio" vai
até afirmar que "é na prática sincera do que é bom nas suas tradições
religiosas e seguindo as directivas da sua consciência, que os membros
das outras religiões res-pondem positivamente ao chamamento divino
e recebem a salvação em Jesus Cristo, ainda que não O reconheçam
nem O proclamem como o seu Salvador". (Diálogo e Anúncio, 29)
5

•

A

liberdade por todos de acolher Cristo na sua própria vida.

Se esta viragem do Concílio é espectacular, não deve contudo
levar a conclusões precipitadas e erradas.
2

3

é

porque

se

reconhece o

Decreto "Ad Gentes", 7 de Dezembro de 1965.

Concílio Vaticano

II,

Concílio Vaticano

II,

Constituição Dogmática

Concílio Vaticano

II,

Declaração "Nostra Aetate", 28 de Outubro de 1965.

3

4

Não

"Lúmen Gentium", 21 de Novembro

de 1964.

Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso e Congregação para a Evangelização dos

Povos, "Diálogo e Anúncio", 1992.
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trabalho do Espírito Santo nas culturas e até nas religiões que devemos

pena anunciar Jesus Cristo e
convidar os homens de todos os povos à conversão ao Deus de Jesus
cair

no

Cristo.

erro de pensar

que

Num mundo plural,
frequentemente

coloca-se

já

não

vale a

perante a diversidade das tradições religiosas,

esta

questão da perti-nência da evangelização.

quê anunciar o Evangelho, uma
do coração? Sabe-se bem, além
disso que o mundo e a história estão cheios de sementes da Palavra; não
será uma ilusão pretender levar o Evangelho aonde ele já se encontra,
6
nestas sementes, que o próprio Senhor aí lançou?" Uma tal opinião corresponde a uma concepção errada do respeito pela liberdade dos
homens. Respeitar não quer dizer deixar o outro na ignorância da Salvação em Jesus Cristo. Não há liberdade de enveredar ou não para a fé
em Cristo quando a Boa Nova é desconhecida pela maior parte da humanidade. Na verdade, o homem tem o direito a tomar conhecimento "O homem tem o
direito a tomar
do Evangelho. O seu direito a ter acesso à plenitude da Verdade implica
"E frequente ouvir as pessoas dizer: para

vez que toda a gente é salva pela rectidão

conhecimento do

o dever dos cristãos de a anunciar. (Evangelii Nuntiandi, 80)

Evangelho'
Aliás, a Igreja realça o facto que o homem anseia por conhecer o Evangelho. "A Igreja sabe que o homem, constantemente solicitado pelo Espírito de Deus, nunca é totalmente indiferente perante
o problema religioso. [...] Sempre o homem desejará saber, ao menos
confusamente, qual é o significado da sua vida, da sua actividade e
da sua morte. Só Deus pode dar uma resposta definitiva a estas perguntas. Fê-lo pela revelação em Jesus Cristo". (Evangelii Nuntiandi, 22)
"Manifestando Cristo, a Igreja revela por isso mesmo aos homens a verdade genuína da sua condição e vocação integral, pois Cristo é princípio e modelo da humanidade renovada". (Ad Gentes, 8)

Mais cedo ou mais tarde, portanto, o anúncio explícito de
Jesus Cristo torna-se imprescindível. "Não haverá

nunca

evangeliza-

o nome, a doutrina, a vida, as promessas do Reino,
o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem anuncia-

ção verdadeira

se

Nuntiandi, 22) Na verdade, não é a meta da evane o ingresso na Igreja) que mudou, mas antes
a maneira de evangelizar, o processo do anúncio do Evangelho. Mas
então, porque evangelizar e como evangelizar?

dos". (Evangelii

gelização

•

(a

conversão

Deus quer

O

instaurar

uma

relação íntima

com

a

humanidade

ponto de partida da missão encontra-se na dinâmica inerO plano da Criação e da Redenção é unitário.

ente ao próprio Deus.

Paulo VI, Exortação Apostólica "Evangelii Nuntiandi", 1976, n

í
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"Deus

cria para

dar- se a

aos

conhecer

homens

como encontro de Deus

Deus

conhecer aos homens e para convidá-los a
Deus dá-se a conhecer através da sua Criatravés da Incarnação do seu próprio Filho, "pleni-tude da

para convidáTos a
participar da vida

através de

si

próprio e do próximo.

cria para dar-se a

participar da vida divina.

ação e

e

divina"

A missão

Revelação". Cristo, verdadeiro

homem

mesmo tempo quem

quem

verdadeiro Deus re-vela ao
o homem e qual é a sua vocação. "O mistérioda Santíssima Trindade é o mistério central da fé
e da vida cristã. E o mistério do próprio Deus. [...] Toda a história
da Salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos
quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, se reconcilia e se une aos homens que se afastam do pecado".
(Catecismo Igreja Católica, 234) Por Cristo, os homens descobrem
que "o Criador já não é uma potência anónima e longínqua: Ele é
o Pai." (Evangelii Nuntiandi, 26) "Os homens, por meio de Cristo,
Verbo incarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e tornam-se
participantes da natureza divina". (Dei Verbum, 2) 7
é

Deus

e

e

é

durante a sua vida terrestre, gastou todas as suas eneranunciar o Reino de Deus e mandou os seus discípulos consua obra 8 A Igreja, forte deste mandamento, convida os

Cristo,
gias para

tinuar a

"A conversão ao
cristianismo é

encarada

um

como

processo

.

em Cristo e a ingressar no seu seio. A Igreja providencia ao crente o acesso à verdade salvífica. Dá-lhe a conhecer a
Sagrada Escritura e o ensinamento providenciado por ela (a Tradição)
explicita as implicações duma vida em Cristo. A conversão ao cristianismo é encarada como um processo contínuo. No seio da Igreja,
a aceitação do conteúdo doutrinal da fé leva o crente a assumir compromissos práticos diversificados. O cristão tem acesso à vida litúrhomens

a acreditar

de modo especial aos sacramentos que lhe permitem uma intimidade (algo de muito específico do Cristianismo) sobrenatural
com Deus. "Através dos sacramentos, os crentes unem-se de modo
misterioso e real a Cristo que sofreu e foi glorificado". (Lúmen Gentium, 7) Dois sacramentos são de suma importância na vida do
cristão: o baptismo e a eucaristia. Por sua vez, a Doutrina Social da
Igreja e o compromisso efectivo da Igreja na promoção da Justiça e
da Paz são outras fontes de inspiração imprescindíveis para o cristão.
gica, e

contínuo"

"O

verdadeiro
2.

A

missão

como encontro

de Deus através de

si

próprio,

evangelizador, à

imagem de São

A

Paulo, faz a

evangelização não tem

experiência de

a transmissão

dum

Cristo

"entusiasmo",

no sentido

ressuscitado na

do qual brota

a

um

conteúdo meramente doutrinal,

saber de teor intelectual.

Boa Nova.

O

A

da palavra.

Flá

Paulo, faz a experiência de Cristo ressuscitado

sua vida"

'

Concílio Vaticano

8

Cf.

missão

espiritaria

Mt

28, 19-20;

11,

evangelização parte

na sua

Constituição Dogmática "Dei Verbum", 18 de

Mc

16, 15-16;

dum

um

dinamismo interno
verdadeiro evangelizador, à imagem de São

literal

Lc 24, 46-48; Jo

17, 18.

vida,

o que o

Novembro de 1965.

ca-

Frédéric Rossignol

pacita para transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. "A primeira graça da

um

missão é fazer do missionário

O

tivo.

um

confidente de Deus,

contempla-

missionário é a primeira terra de missão, da missão do Verbo,

mais simples, do pão e do vinho, da palavra e do
da amizade e da festa, da dor e do amor, todos os dias, vem ter
connosco e pôr a Sua mesa, na nossa comunidade" (Aguilha, 13.1.2.)".
É a partir desta familiaridade com o Evangelho que se pode criar uma
empatia entre o evangelizador e o ouvinte. A empatia, por sua vez, facilita o acolhimento da fé por parte do ouvinte.

que

através dos sinais

gesto,

O

•

O

aprofundamento das nossas

raízes cristãs

missionário procura enraizar a sua

na Tradição da
tantos outros

Igreja.

O

caminho que

homens, que

se

fé

na Palavra de Deus

ele percorre já foi percorrido

confrontaram

com

as

gações e que procuraram encontrar respostas, à luz

que a vida
cada vez mais complexo
aos desafios

cristã coloca.

Confrontado

e especializado,

mesmas

do

e

"O

por

interro-

a sua fé na

Espírito Santo,

com um mundo

o missionário deve aprofun-

missionário

procura enraizar

Palavra de
e

dar a sua espiritualidade através de estudos de teologia dogmática,

da Igreja. No caso
aprofundamento da
"Precisamos todos de nos formar continuamente
nossa vocação na Igreja e no mundo. A formação

moral, pastoral, espiritual, da liturgia

do missionário

história

espiritano, ele dará prioridade ao

tradição espiritana.

para sermos

ou da

fiéis a

permanente ajuda-nos a reflectir sobre a nossa actividade apostólica e
a melhor discernir os sinais dos tempos e as mudanças de atitude ou
de orientação que se tornam necessárias"
"O conhecimento e amor
10

.

pelas nossas raízes e tradições espiritanas^ a visão dos nossos fun-

dadores e a vivência desta visão pelos nossos predecessores foram sempre

uma

critos

fonte importante da nossa inspiração.

dos nossos fundadores

[figuram] neste contexto.

e

Regra de Vida, os

es-

todos os documentos da Congregação

Do mesmo modo, um bom conhecimento

dos documentos da

Igreja,

família missionária

no seu contexto

•

A

universal e local [ajudam-nos] a ver a nossa
eclesial"

(Maynooth,

11

3.6.)

.

Conhecer Cristo através das Escrituras

Um

a
9

dos meios privilegiados para cultivar a interioridade é
Sagrada Escritura. Nela, o missionário aprofunda a sua relação com
Congregação do Espírito Santo, Capítulo Geral. "Aguilha" (Portugal), Roma,

2004,
10

ed. privada,

Wp.

Congregação do Espírito Santo, Regra de Vida Espiritana, Roma,

ed. privada,

1987, n 9 142.

Congregação do Espírito Santo, Capítulo Geral "Maynooth" (Irlanda), Roma,

Deus

na Tradição da

ed. privada,

1998, 150p.

missão espiritana

Igreja"

A missão

como encontro de Deus

através de

si

próprio e do próximo.

Jesus Cristo e aprende cTEle a ser missionário.

Os

traços principais

de Jesus no seu ministério público são os seguintes:
-

"Os missionários,
ao exemplo de
Cristo,

buscam na

oração a fonte da

Antes de mais, Jesus é o enviado do Pai. Ele está completamente voltado para o Pai e, portanto, descentrado de si
mesmo. A única preocupação de Cristo é fazer a vontade
do Pai. Em virtude desta disposição, a sua missão não pode
falhar. E para sintonizar com a vontade do Pai. que Jesus
consagra numerosas horas à oração antes de cada momento
significativo da sua missão. E o caso da oração no deserto,
antes do início do ministério na Galileia (Mc 1, 12-13) ou
ainda da oração em Getsémani, antes da Paixão (Mc 14, 32-41). Os missionários, ao exemplo de Cristo, buscam na
oração a fonte da sua vida apostólica. "A nossa oração e a
nossa actividade apostólica estão estreitamente ligadas e
completam-se mutuamente. A união a Deus na oração conduz-nos a servir os irmãos a actividade apostólica, por sua

sua vida
apostólica"

;

no Espírito (Ro 1, 9) e aprofundamento da nossa união com Ele" (Regra de Vida Esprestado a Deus

vez, é culto

piritana, 87).

-

A

espiritualidade de Jesus alimenta-se da sua abertura ao

seu próximo e às realidades do quotidiano. Ele enche-se de

compaixão pelas multidões que andam como ovelhas sem
pastor (Mt 9, 36). São muitos os relatos de cura que partem
de situações de desgraça, vividas pelos seus contemporâneos. O seu sentido de observação leva-o a aproveitar o
quotidiano para falar do coração do homem e do coração
de Deus, através das parábolas. Fala de Deus como dum pai
misericordioso (Mt 21, 28-32); compara os seus adversários
a vinhateiros homicídios (Mt 21, 33-46),
...

Existe

uma

coerência absoluta entre o seu discurso e o

exemplo da sua própria

vida. Esta coerência é tal

que

se

torna coincidência, identidade. Jesus é o Verbo incarnado.
Esta coerência dá credibilidade à sua palavra e provoca a

conversão dos seus ouvintes. "A multidão ficou vivamente

"Ele ensinava'OS

nava-os
possui autoridade
e

doutores da Lei" (Mt

não como os

7,

28-29).

Os missionários sentem

esta

necessidade de coerência entre as suas palavras e o seu

doutores da Lei"

es-

de vida. "A adesão profunda ao Evangelho é suscitada
mais pela qualidade da relação do que pela intensidade da
sedução ou pelo martelar dos argumentos" (Maynooth
tilo

0.2.1.).

missão

com os seus ensinamentos, porque Ele ensicomo quem possui autoridade e não como os

impressionada

como quem

espiritaria

Frêdéric Rossignol

O

que resume melhor

se

nas Bem-aventuranças (Mt

tificar

sio

12
.

é

o

quais se deve iden-

1-12), às

5,

como o lembra

o missionário,

"O missionário

de Jesus encontra-

a espiritualidade

homem

a

Redemptoris Mis-

das Bem-aventuranças.

Na

verdade, no discurso apostólico, Jesus dá instruções aos
doze, antes de os enviar a evangelizar, indicando-lhes os

"O

missionário é

o

homem

das

Bem-aventii'
ranças"

caminhos da missão" (Redemptoris Missio, 91). Esta afirmação é confirmada pelos missionários espiritanos quando
dizem que "o grande desafio com que nos debatemos, hoje,
na Vida Consagrada, é como sermos sinais das bem-aventuranças na nova cultura emergente" (Aguilha, 13.1.4.).

O cume

da sua vida. À memissão histórica, as
perseguições aumentam até alcançar o seu paroxismo na
condenação à morte. A missão de Jesus passa pela Kenose,
pelo aniquilamento. Para o discípulo de Jesus, a fidelidade
ao Evangelho implica também enfrentar a perseguição,
como o realça a última bem-aventurança. "Felizes sereis,
quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o género de calúnias contra vós, por minha
causa" (Mt 5, 11). Os missionários experimentam não raras
vezes provações por causa da sua. fidelidade ao Evangelho:
"Aceitando o reconhecimento e o respeito do outro, aceitando viver a partilha e a reconciliação uns com os outros,
poderemos entrar em conflito com outras forças de rejeição
e de ódio que estão bem patentes no mundo dos nossos dias.
E uma das consequências inevitáveis do compromisso da libertação que nos levarão ao caminho da morte, algumas vezes
no sentido próprio da palavra, outras no sentido de perdermos a paz e a segurança pessoais e sermos rejeitados por
aqueles que não concordam com as nossas atitudes" (Itaíci,
dida

15)

fica

da missão de Jesus

que Jesus

é

a

o

dom

sua

13
.

Em suma, o verdadeiro missionário é aquele que se identiplenamente com Jesus ao ponto de se tornar um "outro" Jesus,

para os seus irmãos.

que

cumpre

Cristo.

Por

isso,

deve adoptar a

mesma

atitude interior

Para assim proceder, ele encontra a inspiração nas

Sagradas Escrituras.

Quem

Paulo quando afirma:

"Já

incarna nitidamente esta disposição é São

não sou eu que

vivo, é Cristo

que vive

"O

verdadeiro

missionário é

aquele que se
identifica

plenamente

em

12

João Paulo

II,

Encíclica "Redemptoris Missio", 1991.

13

Congregação do Espírito Santo, Capítulo Geral
I05p.

"Itaíci" (Brasil),

Roma,

ed. privada,

1992,

'

missão espiritaria

com

Jesus"

A missão

como encontro de Deus

mim. E

a vida

•

O

si

próprio e do próximo.

que agora tenho na carne,

me amou

Deus que

através de

O

mesmo

e a si

se

vivo-a

na

entregou por

do Filho de

fé

mim"

(Gal

2, 20).

Espírito Santo, o primeiro missionário.

também

consciente que ele próprio não
outro que está à frente, chamado o
Espírito Santo. "Nunca será possível haver evangelização sem a acção
do Espírito Santo" (Evangelii Nuntiandi, 75) 14 O Espírito Santo é a
missionário

está à frente

é

da missão. É

um

.

alma do evangelizador.

"O

Espírito Santo

é a

alma do

O

seu papel é indispensável e diz respeito a

O Espírito Santo manidesde os inícios da missão pública de Jesus, desde o seu
próprio baptismo. No início da sua pregação, quando veio a Nazaré,
Jesus começou por dar testemunho da presença do Espírito na sua
vida e missão. "O Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar
a Boa Nova" (Lc 4, 18). E este mesmo Espírito que Jesus envia aos
seus discípulos para os acompanhar na sua missão. E o Espírito que
está na origem da Igreja no Pentecostes. E Ele ainda que provoca a
evangelização, desde os tempos da Igreja primitiva até agora.
todas as componentes da evangelização.

festou-se

evangelizador"

"O

Espírito

precede-nos no

caminho da
missão

"O Espírito precede-nos no caminho da missão;

da sua
missão é, portanto, peregrinação, aventura, contemplação, descoberta da obra do Espírito"
(Maynooth, 2.2.). O Espírito Santo influencia o evangelizador de diversas maneiras. E na medida em que o evangelizador se abre à sua
acção que a sua missão ganha eficácia e produz frutos. Em primeiro
lugar, Ele abre o coração e a mente do homem ao mistério de Cristo
e ao conteúdo da sua mensagem (Evangelii Nuntiandi, 75). A sua
graça é essencial para compreender a profundeza deste mistério e
para a própria conversão do evangelizador. No desenrolar da evangelização, Ele é o garante da transmissão fidedigna do Evangelho.
presença

acompanham o nosso

•

O

Os dons do

Espírito

trabalho.

sinais

A

Espírito Santo para o missionário

imprime no evangelizador dois traços essenciais
a coragem e o discernimento (Re-

da espiritualidade missionária:
demptoris Missio, 87).

Desde o tempo dos apóstolos até hoje, há numerosas redo Evangelho. Antes do Pentecostes,

sistências, obstáculos à difusão
14

Para

sio.
tir

um

aprofundamento deste tema, remetemos para o capítulo

terceiro de

Aí, a exortação apostólica desenvolve o papel do Espírito Santo

das escrituras, e no

missão espiritaria

mundo

de hoje. (Redemptoris Missio, 21-30).

na

Redemptoris Mis-

Igreja primitiva,

a par-

Frédéric Rossignol

os apóstolos

A

taram.

temiam

pela sua vida. Depois, as perseguições

tradição considera que todos os apóstolos

pelo Evangelho. Hoje, os cristãos são confrontados

do mesmo género.

deram

com

a

não

fal-

sua vida

dificuldades

Em

muitos países, os missionários são presos ou
mesmo mortos por causa do Evangelho. A coragem, dom do Espírito, é imprescindível para quem luta pelo Evangelho e pela dignidade dos irmãos.

"A coragem, dom
do

Espírito, é

imprescindível

para

quem

luta

pelo Evangelho e
pela dignidade

dos irmãos"

O

uma

constante na evangelização. Na
Igreja de Antioquia, a comunidade vivia numa atitude de disponibilidade à vontade de Deus, através do jejum e do culto. Foi assim
que o Espírito pôde falar. "O Espírito Santo disse-lhes: Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que Eu os chamei" (Act 13, 2). Na
vida das primeiras comunidades cristãs, é através dos eventos que os
cristãos aprendem a discernir a vontade de Deus. Hoje como ontem,
a evangelização não se faz duma maneira clarividente, segundo um
plano feito a priori, num escritório. Na verdade, são as numerosas
interpelações do quotidiano que impelem os missionários a fazer escolhas, a optar por prioridades. O missionário é alguém que se habitua a ler "os sinais dos tempos" apontados pelo Espírito (Evangelii
Nuntiandi, 75). "Temos que procurar os caminhos da missão na vida
dos homens e das mulheres do nosso tempo. A história é a agenda
de Deus. O lugar onde Deus revela os segredos e os seus desígnios
sobre o homem" (Aguilha, 13.2.3.). "Como os apóstolos, também nós
decidimos usar as experiências da nossa vida, com as suas alegrias
e dores, como ponto de partida para descobrirmos os novos cami-

discernimento

é

nhos aos quais somos chamados pelo

3.

A

A

missão

último

Trata-se

dum

cio,

é

através do próximo.

processo gradual e complexo, cujo ob-

o anúncio explícito da Salvação

em

Jesus Cristo.

objectivo último porque, antes de chegar a esse anún-

um caminho a percorrer, caminho que abraça as dicomponentes do ser humano: a sua cultura, as suas tradições,

há todo

versas

a sua psicologia

uma

um

individual

e

preparação ao anúncio e

plificando,

podemos

dizer

comunitária.

um

A

evangelização requer

aprofundamento do mesmo. Sim-

que o "primeiro anúncio" é precedido
embora estas três dimensões este-

pelo "diálogo" e pela "catequese",

Queremos aqui centrarprimeira etapa da missão que consiste no diálo-

jam, na prática, muitas vezes entrelaçadas.
-nos

história é a

Espírito." (Itaíci, Introdução).

como encontro de Deus

evangelização é

jectivo

"A

agenda de Deus"

somente sobre

a

"O

primeiro

anúncio é
precedido pelo
diálogo e pela

catequese"

go intercultural e interreligioso.

O

diálogo

como

de duas maneiras. Por

primeira etapa da evangelização justifica-se

um

lado, entrar

em

diálogo

com alguém

é

missão espiritaria

A missão

como encontro de Deus

através de

si

próprio e do próximo.

Amar

valores

o próximo, o primeiro mandapela sua vida, pelas suas convicções, valores,
Por outro lado, o missionário sabe que a terra de
missão não é uma "tábua rasa". As culturas e as religiões são imbuídas de valores evangélicos, graças ao trabalho contínuo do Espírito Santo. A encíclica de Paulo VI "Ecclesiam Suam" apresenta di-

evangélicos"

versas

manifestar respeito por

mento, supõe

"As culturas e as
religiões são

imbuídas de

ele.

ter interesse

por

ele,

...

componentes do diálogo.

•

Em

Missionário, o que dizes de

ti

próprio?

primeiro lugar, não há diálogo possível

se as pessoas en-

volvidas nele não são seguras ao nível da sua própria identidade.

O

diálogo implica convicção e aprofundamento prévio da identidade

"Quando

a Igreja

afirma a sua
distinção da

humanidade, não
se opõe,

de cada um. Repetidas vezes, o diálogo levantará novas questões que
implicarão reformulação das convicções, mas sempre no sentido de
aprofundar a essência de cada tradição cultural e religiosa. A introspecção leva a Igreja a descobrir a sua especificidade. "Se a Igreja
adquire cada vez mais clara consciência de si e procura modelar-se
em conformidade com o tipo proposto por Cristo, não poderá deixar
de distinguir-se profundamente do ambiente humano em que afinal
vive ou do qual se aproxima. [...] Mas distinção não é separação.
Nem é indiferença, temor ou desprezo. Quando a Igreja afirma a sua
distinção da humanidade, não se opõe, aproxima-se dela. [...] A Igreja
deve entrar em diálogo com o mundo em que vive. A Igreja faz-se
palavra, faz-se

aproxima- se dela"

mensagem,

faz-se

colóquio". (Ecclesiam
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Suam,

75)

A

do outro, é a condição
essencial para estabelecer ligação, comunhão. Longe de fugir do
mundo, o cristão deve tomar a iniciativa de partir ao encontro do
distinção, o reconhecimento, longe de afastar

seu próximo, dar o primeiro passo.

•

"Uma

A

arte de

comunicar a Boa Nova

verdadeira

comunicação: a

mansidão, a
confiança e a

prudência"

Suam

apresenta quatro critérios que apontam
uma verdadeira comunicação: a clareza, a mansidão, a confiança e a prudência (Ecclesiam Suam, 75).

Ecclesiam

clareza, a

para

um

verdadeiro diálogo, que possibilitam

Relativamente

à clareza,

identidade, as suas raízes,

implica conhecer a sua própria

mas também usar uma linguagem

acessível para o destinatário. Foi assim

plos da vida concreta para fazer passar a sua

h

missão

Paulo VI, Encíclica "Ecclesiam Suam", 1964.

espiritaria

simples,

que Jesus falou ao usar exem-

mensagem

(a

ovelha

FRÉDÉR1C R0SS1GN0L

perdida, o banquete, o pai misericordioso).
critério essencial.

A

A

mansidão

é

outro

verdadeira eficácia do Evangelho supõe o

peito da dignidade e da liberdade

do

interlocutor.

A

res-

autoridade

provem da verdade intrínseca da mensagem anunciada. Mas há que
assegurar a coerência entre o conteúdo do anúncio e a caridade com
a qual o anúncio é feito. O diálogo não é possível sem que haja um
clima de confiança. Porque toca

vida das pessoas, leva-as a parti-

a

lhar as suas alegrias e tristezas, as suas aspirações

ou

desilusões.

O diálogo supõe também a prudência pedagógica. Porque
cada pessoa humana é única, cada diálogo tem a sua peculiaridade.

um
ter

A

linguagem não

um

adulto, a

em

conta

será a

agnóstico, a

mesma

um

se se fala a

crente ou a

uma

um

do interlocutor, adaptar-se
compreendido.

a sensibilidade

o res-peitar e ser

criança, a

ateu.

Há que

a ele

para

"Importância do

Os missionários no terreno estão conscientes da importância do diálogo com a cultura como primeira etapa da evangelização. Para haver diálogo, o essencial é saber escutar o que o
outro tem para dizer, para comunicar:

diálogo
cultura

bram-nos que

a arte

Í...1

Para

de escutar

bem

Abandonar

é

decisiva

em

evangelização"

toda a actividade

avaliar a nossa vida de escuta,

devemos:

a 'arrogância cultural
que pode sempre
no vazio das nossas argumentações e do nosso
sem disso nos apercebermos. Ela pode estar na raiz
'

ocultar-se
agir,

da recusa

em

a

como

primeira etapa da

"A maior parte das experiências [dos missionários] lemmissionária.

com

admitir as nossas próprias limitações cul-

turais.

Saber deixar-se questionar sobre os métodos de trabalho
e sobre as nossas convicções. É relativamente fácil dizer
que nós somos pecadores; mas é mais difícil aceitar que
o outro nos indique as nossas falhas. Estamos prontos a
fazer uma reflexão crítica acerca da nossa actividade pastoral; mas achamos intolerável que o outro o faça por
nós.

Aprender a ser evangelizados. Certamente, o missionário
é o anunciador da Boa Nova; mas o povo que encontra,
por sua vez, revela-lhe alguns aspectos do Evangelho por
ele nunca antes saboreados. Essa atitude de escuta exige
de nós uma contínua conversão"(Itaíci, 11).
missão espmtana

A missão
"O

como encontro de Deus

O

diálogo exige

através de

próprio e do próximo.

si

também tomar

diálogo exige

o tempo necessário para

co-

tempo necessário

nhecer o outro. É somente na duração que, deixando aos poucos cair os
preconceitos, ambas as partes envolvidas no diálogo descobrem os ele-

para conhecer o

mentos que têm

outro"

suspeitavam à partida:

também tomar o

em comum

e

também

as diferenças culturais

que não

"A primeira evangelização exige uma longa aprendizagem em
dum conhecimento aprofundado da história, da língua, dos costumes dum povo ou grupo humano ao qual somos enviados. A primeira

vista

evangelização implica

também uma

presença demorada" (Maynooth,

2.11).

O

•

"As

diálogo interreligioso,

um

convite à conversão mútua.

religiões...

influenciam o

modo

de viver, de

encarar a vida, os
valores. .."

Nas culturas, as religiões ocupam um lugar de alto relevo. São
que influenciam o modo de viver, de encarar a vida, os valores,
O diálogo interreligioso, necessário hoje mais do que nunca, apresenta
algumas especificidades. O documento "Diálogo e Anúncio" apresenta alguns requisitos essenciais para o êxito do diálogo interreligioso. Em
primeiro lugar, a própria relação à Verdade exige uma conversão de cada
elas

...

uma
tos

das tradições envolvidas

ao serviço da verdade

no

e estar

(Diálogo e Anúncio, 47). Para a

diálogo. "Importa comprometer-se jun-

prontos a deixar-se transformar por

ela"

o serviço à verdade implica adoptar uma atitude humilde diante dela. "A Verdade não é algo que possuímos mas é Alguém por quem nos devemos deixar possuir, E uma
tarefa sem fim" (Diálogo e Anúncio, 49). O diálogo supõe também desinteresse,

gratuidade.

vale por

Não há

mesmo

si

minha

religião.

gostava

que

Igreja,

lugar para

uma

segunda intenção.

O

diálogo

e não tem por objectivo a conversão do outro à

que cada parte desejando o melhor para o outro,
para o seu bem. O verdadeiro diálogo encara,
portanto, a possibilidade da conversão, mas se isso acontecesse, seria
mais uma consequência do diálogo e não tanto um objectivo.

O

E

claro

se convertesse

diálogo é construtor da paz. As causas das divisões entre

os povos são múltiplas.
l(

A promoção do

As

vezes, acontece

que

a religião faz parte

uma maneira

de inverter a lógica
do ódio ao "estrangeiro", no sentido etimológico da palavra; o que

delas

é

\

diálogo é

"estranho" gera insegurança, desconfiança.

possibilita

uma melhor compreensão do

O

diálogo interreligioso

outro, da sua tradição, da

sua riqueza espiritual, dos seus valores.

1,1

"A disponibilidade para o diálogo

é,

para muitos dos nossos contemporâneos,

credibilidade das religiões, tantas vezes acusadas de ter sido

divisão entre os

homens ao longo da

não podemos

meros espectadores de

vezes

uma

ser

Nos

diferentes países

conflitos nos quais

um

critério

de

conflitos sangrentos e de

onde vivemos a "Missão",

a motivação religiosa desempenha por

parte relevante.", in Congregação do Espírito Santo,

diálogo", Cap. introdutivo, p.l.

missão espiritaria

história.

a causa de

Casa

Geralice, "Missão e
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Quando

seriamente o diálogo, o que acontece é
oportunidade de "aprofundar a sua própria fé,
de purificar a sua atitude, de clarificar a sua linguagem e de tornar
o seu culto mais autêntico". O diálogo permite aos cristãos avaliar

um

que cada

se pratica

tem

a sua fidelidade

em

ser postos

ao Evangelho. "Os próprios cristãos devem aceitar

Com

questão.

Deus

lação de

a

em

efeito,

não obstante

a plenitude

Jesus Cristo, às vezes a maneira

da

reve-

como percebem

vivem pode precisar de ser purificada" (Diálogo e
Os testemunhos de quem vive em contexto interreligioso são muitos. A imagem que o cristão tem de Deus evolui, clarifica-se. "Alguns dos confrades que vivem em ambiente muçulmano
contaram-nos que descobriram de uma maneira mais profunda o
a sua religião e a

Anúncio,

32).

sentido da transcendência de Deus, da obediência, da submissão a

Deus. Redescobriram igualmente o sentido da ascese ou o sentido

da oração do pobre"(Missão

O

e Diálogo, cap.l).

diálogo interreligioso é

também um meio

para enveredar

para novas intuições teológicas. Assim, a seguir à oração de Assis,

João Paulo

11

olhando para

atreve-se a fazer a

a oração das outras tradições religiosas,

afirmação seguinte: "Qualquer oração autêntica

suscitada pelo Espírito Santo que está misteriosamente presente

é

no

coração de cada ser humano, seja ele cristão ou não" (Missão e Diálogo, Cap.l).

A
positivo.

própria diversidade das religiões é vista

"Podemos considerar

com um

a diversidade das religiões não

olhar "Se Deus assim o

como

um

escândalo para a fé mas como uma realidade permitida por
Deus para o bem de todos os crentes. E deste modo que os muçulmanos interpretam o seguinte versículo do Corão: «Se Deus assim o
quisesse, poderia fazer de nós um só povo
mas não o quis, a fim
de nos colocar à prova»" Os cristãos podem fazer suas tais palavras.
;

quisesse, poderia

um

fazer de nós
só

povo; mas n ã

qmS) a

fi

m

je

nos co i ocar a

17

.

Conclusão

:

ser missionário ao jeito de

A

Deus.

missão do cristão inscreve-se no próprio dinamismo misA medida que vamos ao encontro do próximo
para lhe anunciar Jesus Cristo, descobrimos que a maneira de anunciar o Evangelho deve coincidir com o conteúdo do Evangelho. A
missão é eficaz e credível na medida em que aprendemos a acolher
Deus na nossa vida e a amar o próximo. Amar o próximo é reconhecer o trabalho do Espírito Santo nele. Isso só é possível na mesionário de Deus.

prova"

"A missão

é

eficaz e credível

na medida

em

que aprendemos
a acolher

Deus

na nossa vida

e a

amar o próximo"
Missão

e diálogo,

Cap.

I,

Relacionamento entre os crentes.

missão espintana

A missão
dida

como encontro de Deus

em que aprendemos

próprios, a converter-nos.

balha

através de

com humildade,

Cristo é Aquele

a ser

Na

si

próprio e do próximo.

humilde,

a descentrar-nos

vida do missionário, Deus

de nós

também

tra-

discrição, paciência e misericórdia. Jesus

que passou

trinta anos despercebido

no meio

dum

povo, atento a sua cultura, religião, as suas alegrias e sofrimentos.

Soube esperar o momento certo para anunciar o Reino de Deus.
Dois mil anos depois, somos chamados a seguir os seus passos...

missão espintana

