Missão Espiritana
Volume 3 | Number 3

Article 4

2-2003

A Missão, dom do Espírito
Glória Lopes

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/missao-espiritana
Recommended Citation
Lopes, G. (2003). A Missão, dom do Espírito. Missão Espiritana, 3 (3). Retrieved from https://dsc.duq.edu/missao-espiritana/vol3/
iss3/4

This Article is brought to you for free and open access by Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Missão Espiritana by
an authorized editor of Duquesne Scholarship Collection.

Glória Lopes

a missão, dom do

*

espírito

Ao

reflectir sobre os fundamentos e a legitimidade
da Missão Apostólica da Igreja no mundo actual,
a autora vai-se dar conta que tal só é possível sob
a moção do Espírito Santo. Não há missão sem o
Espírito em acção. Ontem como hoje. Ontem, no
início da Igreja apostólica, como força que gera
testemunhas, é o que nos procura demonstrar o
1- capítulo

tendo por base o

espiritarias",

Actos dos

livro dos

u

na vida das congregações
como Espírito que santifica e envia,

Apóstolos. Hoje,

que nos propõe o 2 Q capítulo que parte dos
escritos de Francisco Libermann, onde Missionários
do Espírito Santo e Irmãs Missionárias do Espírito
Santo, para além de outras famílias religiosas, vão
ainda hoje buscar inspiração para a sua vida e
missão. A autora fez um estudo aprofundado desta
Vida * o Espírito - e deste Dom - a Missão - do qual
nos apresenta aqui um resumo cujo interesse é de
grande actualidade para todos os que reflectem
hoje sobre a Missão, dom do Espírito.
é o

A

Igreja dos

Actos nasce a

partir

da Cruz de Cristo Ressuscitado, que

sob a acção do Espírito Santo, é

uma

Igreja nova, aberta,

composta

de homens apaixonados por Cristo e sua Missão.

Mergulhado no Amor de Jesus Cristo e sob o impulso do Espírito Santo,
Libermann acolhe do próprio Jesus a missão de fundar a Congregação
votada à evangelização/missão, aberta para todos os homens, para aqueles
que nunca ou mal ouviram a mensagem do Evangelho
1

.

1.

A força que gera testemunhas
hlo decurso de

não

se

uma refeição

* Religiosa das Irmãs Missionárias

Teologia
1

"A

que partilhava com

afastassem de Jerusalém,

em

Braga. Missionária

do

eles,

mas que esperassem

Espírito Santo. Licenciada

em

ordenou-lhes que

lá

o Prometido do

Teologia pela Faculdade de

em Angola.

nossa primeira preocupação orienta-nos para os sectores particularmente desprovidos,

para os povos que ainda não ouviram, ou mal ouviram a
Espiritaria,

n2

mensagem de

Cristo" {Nossa Vida

10).

missão

espiritaria,

Ano

2

Q
(2003) n. 3, 5-20

a missão, dom do

-

Pai, «do qual

espírito

- me

disse Ele

ouvistes falar.

mas, dentro de pouco tempo, vós
6

Estavam

todos reunidos,

5

quando

em

]oão baptizava

sereis baptizados

no

água,

Espírito Santo.»

perguntaram: «Senhor, é agora

lhe

que vais restaurar o Reino de Israel!» 7 Respondeu-lhes

«Não vos
nem os momentos que o Pai fixou com a sua
autoridade. 8 Mas ides receber uma força, a do Espirito Santo, que descerá
sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia
.

compete saber os tempos

Samaria

e

9

Dito

olhos.

l0

e até
isto,

aos confins do

mundo.»

E como

estavam com os olhos

«Homens da

fixos

homens

afastava, surgiram de repente dois

disseram:

uma nuvem

elevou-se á vista deles e

por que

Galileia,

como agora o
Inserida

vistes partir

na estrutura

para o

geral

vestidos de branco,

estais

Esse Jesus que vos foi arrebatado para o

subtraiu-o a seus

no céu, para onde Jesus
Ique

l

se

lhes

assim a olhar para o céu?

Céu

da mesma maneira,

virá

Céu» (Act 1,4-11).

do

livro

dos Actos dos Apóstolos, esta

unidade narrativa é a porta que abre à actividade missionária. Faz parte da
primeira secção dos Actos, onde se desenvolve a transição dos aconteci-

mentos da vida terrena de

com

que começa

chamado "tempo da Igreja". Este,
um tempo de testemunho
todos os homens 2

Jesus para o

a subida de Jesus ao Céu, é

público e corajoso, que deve atingir

Ao
uma

enviar

os

seus,

Jesus

.

comunica4hes

do Espírito Santo" (Act

força, a

8).

1,

um

dom:

receber

"Ides

Assim, ungidos pelo Espírito e

enviados por Cristo, tornanvse seus representantes e testemunhas. Daí a

um

necessidade de fazerem a experiência de

que vão testemunhar. E sempre a

testemunho

A

(cf.

Act

contacto pessoal

com

a pessoa

pode dar

partir

da experiência que

ela

preparada e programada. Jesus

se

21-22).

1,

missão não se

improvisa,

é

permaneçam na

prepara os seus, pedindo-lhes que

cidade, a fim de serem

baptizados e receberem a Força do Alto para o anúncio a todo o

Libermann, imbuído da mesma Força,

em nome de Jesus, vivam a santidade, "única coisa desejável".
Daí o convite a que, indo à "adorável fonte," se encham e transbordem para

reunidos

A missão
enraízfcse

mundo.

solicita aos seus missionários que,

numa

uma multidão

os outros, "até
vida espiritual,

que alimentada

por

um dom

pelo zelo e

A

entusiasmo, faz o

entusiasmo,

missionário

feliz

inumerável de pessoas".

A Missão caracteriza-se por um espírito próprio e exigências específicas,
total e

missão enraíza-se
faz

o missionário

irradia-a a todos os

2

Cf. R.
p.

5

A

uma disponibilidade sem limites ao Espírito
numa vida espiritual, que alimentada pelo

que

FABRIS, Os Actos

se

feliz

cruzam

3
.

com

ele.

dos Apóstolos. Tradução e Comentários, ed. Loyola, S. Paulo, 1991,

este propósito, diz Paulo VI:

Que

isto

constitua para nós

Apóstolos e para

missão espiritaria

zelo e

penetrado pela força do Espírito,

47.

"Conservemos o fervor do

suave e reconfortante alegria de evangelizar,

-

Este,

Santo.

um

uma

mesmo quando

- como para João

espírito, portanto;

for preciso

semear

conservemos a

com

lágrimas!

Baptista, para Pedro e para Paulo, para os outros

multidão de admiráveis evangelizadores no decurso da história da Igreja

impulso interior que ninguém

nem nada possam extinguir"

(E. N.,

n9

80).

)
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O mandato missionário faz-nos caminhar e convida-nos a percorrer
caminhos da vida com a mesma força com que os discípulos o fizeram.
O Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes, continua hoje a
impelir-nos ao testemunho de Jesus Ressuscitado até aos confins do mundo.
Ele é derramado em função de todos os povos e culturas. "Realmente, não
os

foi

senão depois da vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que os

Apóstolos partiram para todas as partes do mundo, a fim de começarem a grande

obra da evangelização da Igreja
inícios

da

em

age

Igreja,

cada

(...).

um

põe na sua boca as palavras que

como nos
Foi o Espírito

sozinho não poderia

que marcou,

alma daqueles que escutam, a fim
acolhedora para a boa nova e para o Reino anunciado" ^.

transformou os

conduzir por

ele,

encontrar, ao

mesmo tempo que

e

de a tornar aberta e

Ele é aquele que, hoje ainda,

dos evangelizadores que se deixa possuir e

predispõe a

Apóstolos, que,

Foi o Espírito que marcou, transformou os Apóstolos, que, de tímidos e

medrosos, se tornam agora testemunhas corajosas, pessoas capacitadas, que

E

arriscam e abrem os caminhos à missão.

de tímidos e
medrosos, se

a força do Espírito Santo que os

impele a partir não fazendo acepção de pessoas. É assim que a Igreja abre as

onde todos podem entrar e sentir-se à vontade.
"Assim que chegaram, reuniram a igreja e contaram tudo o que Deus
5
fizera com eles, e como abrira aos pagãos a porta da fé" (Act 14, 27
E o
Espírito quem torna a Igreja missionária e comprometida na expansão do
Reino, não havendo fronteiras. Reunir o Povo de Deus em comunidades na
escuta da Palavra de Deus, na comunhão fraterna, na oração e na fracção
do Pão 6 (cf. Act 2, 42; 4, 32), estas são as grandes prioridades de Lucas.
suas portas e torna-se a casa

tornam agora
testemunhas
corajosas, pessoas

capacitadas, que

.

E importante

ressaltar três

dimensões neste movimento da

Igreja,

arriscam
os

e

caminhos à

segundo

Lucas: a dimensão do Espírito, a dimensão missionária e a dimensão das

pequenas comunidades.

A Igreja nascente abre-se ao Espírito Santo para O testemunhar a todos
homens. A abertura ao Espírito é fruto da comunhão neste Amor que
brota do Pai, por Jesus e se expande para atingir todos os homens e o
homem todo, comunicando-lhes a força da Ressurreição. E pela força do
Espírito Santo que a Igreja desempenha a sua missão de unidade e de
comunhão. Ele está na origem de toda a actividade dos discípulos, cuja
força é proclamada pelo testemunho vivo de cada um. "O Espírito Santo é
comparado também a uma força ou potência, dynamis, que vem de Deus
(1, 8; 10, 38), mas esta não define ainda as modalidades do seu agir
os

histórico.

O

efeito específico

do

Espírito

Santo é reconhecido explícita e princi-

palmente na habilitação para o testemunho, franco e corajoso, e para o

4

PAULOVI,E.N.,n Q

5

Cf.

6

Sobre este assunto,

JOÃO PAULO

II,

75.

R.

diz

M, n Q

enviado por Cristo da parte do

que continua a
(L. G.,

n°

enriquece

4).

com

(A.G., n 9

realizar

E

ainda:

24

o Concílio:

no seu

"O

Pai,

"A

Igreja é

que ficou

interior a

Espírito

Santo

chamada

em

mesma
é

lugar

a dar a

do Senhor

conhecer o Espírito Santo
Jesus até ao seu regresso e

obra que já cumpriu

quem

unifica

em

abrem

Jesus de Nazaré"

na comunhão e no ministério, e

diversos dons hierárquicos e carismáticos toda a Igreja através dos tempos"

4).

missão espiritaria

a missão, dom do

O Espírito Santo que desce no Pentecostes sobre os que

anúncio evangélico.
estão reunidos

em

Jerusalém, transforma-os

isto é, habilita-os e autorizados

comunidade

numa comunidade

"profética",

ao anúncio da salvação que tem

E o grupo dos

ressuscitado a sua fonte.

qualificado da

espírito

cristã,

"Doze", isto

em

Jesus

o núcleo histórico

é,

que dá testemunho de Jesus ressuscitado,

conforme a promessa programática de Jesus (1, 8; cf. 2, 32; 4, 35)" 7 Toda a
missão atravessa a ponte da universalidade sem medo, porque a força do
.

Alto

faz

de homens amedrontados, homens novos, seduzidos pelo Amor,

congregados e transformados pelo Espírito que dá vida.
U

A

Igreja para a

Os tempos do
Espírito

não são de

inactividade,

Samaria (Act

8,

(Act

mas

23-31),

4,

no momento da abertura da
momento do início da missão de

14-17),

para os pagãos (Act 10, 44- 47), no

Igreja

Paulo

13, 2).

O Espírito está presente desde o

fruição, descanso,

no momento
no momento da abertura da

experiência do Pentecostes foi renovada várias vezes:

da primeira grande perseguição (Act

início

do Reino de Deus

e é a força

da

missão. Pois a missão pertence aos últimos tempos.

Os tempos do

Espírito

mas de

luta, trabalho,

cansaço

de luta, trabalho,

não são de

fruição, descanso, inactividade,

cansaço no meio

no meio da

alegria" 8

O

da alegria

Espírito

Santo é quem toma a iniciativa e escolhe directamente o

grupo missionário,

testemunho,
Espírito

em

.

com

como

Santo,

a intervenção da Igreja

(cf.

Act

13, 1-49) e é pelo

sugere Jesus aos seus: "ides receber

que

descerá

sobre

vós,

e

uma

força, a

minhas

sereis

do

testemunhas

mundo"

Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do

(Act 1,8).

O

Espírito

dado por Jesus

é

aquela força catalisadora dos tempos

messiânicos, que penetra o coração de todos os crentes e se torna princípio
interior de

conhecimento

e de sabedoria.

É o

Protagonista da Missão.

Espírito

E

Ele,

sem dúvida, o

Santo que age

em

principal

nós e nos mostra a

excelência e a urgência do compromisso missionário, ilumina-nos e

faz

de

nós continuadores da obra dos Apóstolos.

Os Actos espelham

a

comunidade nascente, sob o impulso do

Espírito

Santo, a partir de Cristo Ressuscitado que a envia a todo o mundo, abrindo-

gradualmente a todos os povos: "Ides receber

-se

uma

força, a

Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas

por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do

anúncio exprime o plano e a estrutura do

O

Pentecostes,

em

Espírito

(cf.

Act

mundo"

do

Espírito

Jerusalém,
(1,

8).

Tal

9

Jerusalém, faz nascer

a Igreja aberta a todas as nações

do

livro

em

2,

.

um novo
5).

E

que este povo é animado interiormente

povo de Deus -

também
(cf.

Act

pela acção
4,

31).

O

Pentecostes é força missionária.

O
7

total

da sua vida na

R.FABRIS,o.c.,p.81.

s

J.

TAYLOR,

Actos dos Apóstolos, in

Divino, Pamplona, 1999,
9

dom

Espírito Santo, libertado por Cristo, pelo

Cf.

missão espiritaria

J.

TAYLOR, o.c.p.

p.

1373.1

1373.

AA. VV,

Comentário

Bíblico Internacional,

ed.

Verbo

.

Glória Lopes

inunda

morte/ressurreição,

com um dinamismo novo

todo o universo,

transformando-o e vivificando-o. Tal transformação acontece de maneira
ordenada, segundo a lógica própria no

mundo

criado por Deus. Assim, o

Santo torna presentes os seus frutos, em primeiro na ressurreição
de Cristo, que é o Primogénito de muitos irmãos, e mais tarde, na transformação do pequeno grupo dos Doze em testemunhas de Jesus em Jerusalém,
Espírito

Judeia, Samaria e até aos confins

A

acção do Espírito que

do mundo.

faz

como uma

nascer de novo é descrita

A própria Ressurreição, prefigurada pelo Baptismo de Cristo, é um

gestação.

novo nascimento,
Cl 1, 15; A P 1,5).

graças à acção directa do Espírito Santo

(cf.

Rm

8, 29;

O segredo da evangelização/missão foi e é sempre o mesmo: a acção
do Espírito Santo que move, renova, congrega, envia, e unge; sem Ele
ninguém proclama: o espírito do Senhor Deus está sobre mim, consagra-me,
envia-me para proclamar (cf. Is 61, 1-2; Lc 4, 1849).
O Espírito Santo é a promessa do Pai e é com a sua força que os
Apóstolos darão testemunho de Jesus: "Somos testemunhas destas coisas
com o Espírito Santo" (Act 5, 32); "o Espírito Santo e nós" (Act 15, 28).
Este dinamismo brota essencialmente da força do Alto, prometida pelo
próprio Jesus (cf. Lc 24, 49; Act 1, 8). Os Apóstolos acolhem a acção do
Espírito e recordam-nos que o acolhimento se reveste de um dinamismo
operante em comunhão, em abertura, em certeza do dom de Deus, que está
para além de toda e qualquer barreira.
O testemunho da Palavra é uma das tarefas da Igreja. "Para Lucas, o que
constitui a Igreja é a sua missão, o movimento que a impele através dos lugares e
da

história

a assumir a sua função de testemunho. Para os Actos, a

da

Igreja é

a

e,

no mais íntimo da

que faz crescer a Palavra"
animada pela Palavra que vive nela

Espírito

A

da sua missão

história

Igreja é

Encontra a sua coesão

De

recomeçar.

e identidade neste

história

o impulso do

a impele para a

e

Verbo - Palavra -

maneira que, para Lucas, o que faz a

tal

Igreja, é

A Igreja
frente.

e neste contínuo

Igreja é

a sua Missão,

o movimento que a conduz através dos lugares e da história a assumir a sua

A

Igreja evangeliza, como
função de testemunha, que faz acreditar na Palavra.
sabemos, não só por palavras, ou pela Palavra, mas também com gestos, pelo
culto, pela caridade.

O

Igreja e Palavra'

por palavras, ou
pela Palavra,

mas também com
gestos, pelo culto,

.

pela caridade.

Santo que acompanha todos os anunciadores na construção do

Há reciprocidade

Como

diz

João Paulo

II,

"o Espírito Santo

o agente principal da nova evangelização. Será, por
o Espírito

como Aquele que

constrói o Reino de

prepara a sua plena manifestação
íntimo deles

mesmos

da Salvação

definitiva

L.

10

como

sabemos, não só

crescimento da Igreja parte da Palavra impulsionada pela força do

Espírito

Reino.

Há reciprocidade entre

evangeliza,

LEGRAND,

JOÃO PAULO

e

Cristo,

também na nossa

vient.

La

mission dans

entre Igreja e

Palavra

Deus no curso da história e
animando os homens no mais

que acontecerá no fim dos tempos" 11

Temo Múknio Advemente, n q

época,

importante redescobrir

isso,

fazendo germinar dentro da existência

Le Dieu Qui
II,

em Jesus

é,

la Bíblie, ed.

humana

os

gérmens

.

Desclée, Paris, 1988, p.

45.
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a missão, dom do

A

espírito

Aos Doze compete garantir a
como mensagem

missão reclama novas testemunhas.

missão de Jesus e a sua palavra permanece para sempre

agem no seguimento de

cTEle, pois eles

Jesus.

A

dom

acção do

abrange

todas as línguas, nações e raças. Ele permanece para além de todas as

suave que no interior de cada

barreiras, situações e inteligências. Ele é voz

um

comunhão. Ele

actua; é vida e faz

é o Protagonista da missão e da

O Espírito

vocação, a presença discreta, delicada e o motor da nossa acção.
é o

dom 12

A

por excelência do Pai a todos os homens.

um

missão é

dom

cada momento. È

uma

receber

um

pôr-se a caminho,

força,

testemunho de
que

Espírito,

Temos

Jesus.

nos exige

se

em

porque não é fruto nosso, pois o recebemos: "ides

do

a

ser

dom do

de ter presente que o testemunho é

Santo, e sereis minhas testemunhas"

Espírito

(Actl,8).
2.

O Espírito santifica e envia
um como Jesus é Um com

Sede

espírito vos

anime,

isto é,

Mas

,

porém, que para

um

mesmo

só e

o espírito de Jesus. Enquanto este divino Espírito não

for o vosso único Senhor e

de afeições, de ideias.

o Pai. Convencei-vos

é absolutamente necessário que

terdes esta unidade perfeita,

móvel haverá multiplicidade de
se o Espírito

desejos, de vontades,

Santo for o vosso único móvel

e

a vossa

única vida, vivereis infalivelmente na mais santa e na mais perfeita união, e esta

união levará à perfeição a vossa santificação

única coisa desejável" 10

-

O nosso Bom Mestre disse de maneira admirável:
Mim

a

livros

do seu

e beba,

seio fluirão rios de

em

breve nos encherá.

sairão de nós rios para inundar até

somos nós que as irrigaremos
nós

em

plenitude.

mos nada mais em

e

tal

modo nos

venha

não é nos

à nossa adorável

ir

fará superabundar que

multidão inumerável de pessoas.

Não. Não somos nós que

as encheremos.

nós, pois que o Espírito de Jesus de

como

rios

de água

pensar de Libermann é o Espírito

tal

iwa 14

quem

deu-nos o seu Espírito para ser a vida da nossa vida
e

sede,

viva. Se temos sede,

Não

encheremos, mas Aquele que nos encherá e viverá

transbordará de nós e de nós fluirá

No

E de
uma

.

alguém tem

que devemos procurar saciar-nos. Antes, havemos de

fonte. Esta

em

água

se

E

que não

.

santifica e envia:

(...).

tere-

modo nos encherá que

Se queremos

caminhar guiados por Ele, devemos estar atentos às suas inspirações,

"Deus

seguWO

ter

o nosso

olhar sempre voltado para Ele, praticar o silêncio interior, isto é, de todas as

nossas paixões e de todas as faculdades da nossa alma, evitar a excessiva acção
interior,

os

que

nem

a pressa

a actividade, moderar todos os movimentos

e

têm por objecto

boas,

coisas

outra prudência que a que nos

esperar

d Ele

dom do

Espírito Santo,

Actos, in Igreja e Missão,

"
l

«

15

missão espiritaria

LIBERMANN,
IDEM,

vem do

Espírito Santo. E,

com

n°-

cí.

A.

COUTO, O

Espírito

O preceder"

esta disposição

LettresSpirituelles (LS.)

,

I,

Paris,

15
.

Santo Protagonista da Missão nos

179 (1998), pp. 373-392.
pp.442-443.

pp. 350-351.

LIBERMANN,

mesmo

tudo o que for do seu agrado mostrar-nos e fazer executar,

mantendo-nos sempre prontos a seguia O, sem jamais

n Acerca do

violentos,

não querer conhecer outra sabedoria

Notes etDocuments (N. D.), X, Roma, 1848, pp. 512-513.

Glória Lopes

Libermann exalta a grandeza e a beleza desta vida no Espírito Santo que
em amor a Deus e aos irmãos. "Quando o Espírito Santo age em

desabrocha

nós, a nossa

alma

no meio

está ardente e,

deste fogo, ela é transportada, unida a

Deus, sem perturbação, sem inquietação, sem agitação, sem
certa humilhação de nós

próprio interior e diante de todas as criaturas.

em

estamos sob a acção do Espírito Divino,

Como

nós; todas as nossas acções,

movimentos da nossa alma,

e,

suas acções íntimas, tudo é

continuamente prostrados
julgar

com uma

e

quem quer que

somos

quando

felizes

completa dependência do Espírito de

amor de Jesus.
Tudo se torna amor em

sem

irritação,

mesmos, não só diante de Deus, mas também no nosso

mesmo os mais leves
com mais forte razão, os seus movimentos e as
amor: amor para com Deus, diante de quem estamos
aniquilados; amor para com os irmãos, sem azedume,

seja.

O

Espírito Divino age de

maneira uniforme; a

mas suave, unida e sem agitação alguma. Além disso, ela tende
à união com Nosso Senhor" 16
Para compreender a missão em Libermann, é necessário ter presente a
sua disponibilidade interior, a sua docilidade à acção do Espírito Santo.
Viver a docilidade ao Espírito é caminhar à luz do Espírito, viver no Amor,
caminhar na santidade.
Libermann tem um método apostólico claro. Escreve ele a um semisua acção é

forte,

.

narista: "Jesus deixouAhe o seu Espírito Santo para o dirigir e conduzir nesta via
celeste.

E

este Espírito

Divino que

muda a

Seja dócil, seja mais cheio de

sua alma e a

Deus

e permitirá

dirige

por este caminho.

ao seu amor agir

irradiá-Lo à sua volta; transmiti-Lo antes aos que o rodeiam, aos que

a todos aqueles que,

confia, e, depois,

mente
maior

atingir através de

Deus" 11

glória de

si.

Cristo,

a sua Redenção quer

Nome

si

e

lhe

invisível-

e

para a

.

Libermann nunca

se instalou,

mas,

Ao

falar

Santo, confiou e entregou-se.

na acção do

em

Assim agiremos pelo seu Santíssimo

em
Deus

Espírito

em

ao Espírito

total disponibilidade

de missão, centra toda a sua reflexão

Santo a que chama "fonte adorável". "Velo

Espírito,

somos continuamente transformados. As nossas disposições tornam-se as de
Jesus voltado para o

E

Seu Pai

e

constantemente dado aos homens" 18

.

preciso verdadeiramente esperar a hora de Deus, aceitar deixar-se

Mestre

conduzir pelo

interior,

o Espírito Santo, e sobretudo não

ir

mais longe do que a graça nos impulsiona, aceitar o ritmo de Deus cujos

caminhos não são os nossos.
Libermann incentiva continuamente

os seus missionários a

viverem na

confiança: "Confie-se à conduta do Espírito Santo e não procure saber o que
deve fazer. Deve unir-se

Contente-se

com

com Deus mais

pelo coração que pelo espírito.

saber que Ele sabe

como

conduzi-lo; a única coisa que o

senhor tem de fazer é seguir sempre as suas impressões divinas" 19

16

IDEM, L.S.,p.

17

íbid.,p.491.

18

O texto aqui citado pode ier-se emN. V.

19

LIBERMANN, N.

.

599.

E.,n 2

29.

D., XII, pp. 73-74.

missão espiritaria

a missão, dom do

espírito

Homem
A experiência de

humana

e

de Libermann

A

fazem dele

salvação fazem

Como

um verdadeiro

missionário,

nunca

sem

ter pisado

é possível de imediato.

Os

fragilidade
"o anúncio

missionários vivem

20

terra'

.

experiência de fé de Libermann e a sua visão universal de salvação

universal de

dele

nem sempre

na esperança, o tempo do grão caído na

então,

a sua visão

da confiança e do concreto, consciente da sua
abandonado à acção do Espírito, Libermann declara:

do Evangelho

explícito
fé

e

um

verdadeiro missionário, sem nunca ter pisado o "solo negro".

"Os

ele próprio afirma:

mas devem

tal país,

ser,

não devem ser os homens de tal ou
membros da Igreja, em seguida, membros

missionários

antes de mais,

da Congregação, à qual estão unidos de toda a afeição da sua alma
Congregação, gastam-se pela salvação das almas do país onde

se

enquanto aí estiverem pela vontade de Deus. Quero qualquer coisa de

o "solo negro"

nadd m

fervoroso e apostólico, ou tudo ou

nesta

e,

encontram,
sólido,

.

Libermann convida-nos essencialmente a viver

a unidade

como

base

que leva à perfeição e santificação. Sublinha que a unidade, a perfeição e
santificação são possíveis na medida em que o Espírito Santo é o único
Senhor

e

móvel de nossas vidas. Se o não

haverá multiplicidade de

for,

desejos, de vontades, de afeições e ideias.

Somos ainda
fará

desafiados a irmos à adorável fonte que nos encherá e nos

A

preferência os mais pobres.
força

do

chama

A

Espírito Santo,

Para

Apostólica que é
o seu fim, para a

santidade

é,

segundo

membro da comunidade,

ela é a base sólida.

Libermann, os caminhos da santidade direccionam-se no sentido

Fazem

marcados para a missão, mas toda a
Deus e em cada acontecimento se percebe
o espaço onde a acção de Deus acontece. A santidade do enviado não
se circunscreve só a si próprio, mas irradia-se a todos aqueles a quem é
surgir seguidores

enviado.

A

a

vida comunitária enraizada

em

plenitude de unidade.

que são o seu

Espírito

objectivo e para

que é o seu fim, para a estabilidade

a santificação dos

objectivo e para

seus membros,

regra fundamental a vida
Isto

a Congregação
adoptou por
regra fundamental

comum

que Libermann

em Jesus, como Ele com o Pai.
Libermann, uma exigência constante, única

expansão das obras

a vida

é vivificada pela
e

iniciativa parte e pertence a

mento da vida

estabilidade e

membros

exercício de perfeição e de união

apostólico.
o aperfeiçoa-

multidão inumerável de pessoas, de

vida de todos os

que gera a unidade e a santidade

coisa desejável para cada

Em

uma

superabundar para inundar até

Mas

Jesus deve levar os seus confrades à

para isso é necessário que

um

anime todos os membros. "Para o aperfeiçoamento da

mostra

e

só e

mesmo

vida Apostólica

a expansão das obras que são o seu

a santificação dos seus membros, a Congregação adoptou por

bem

uma comunidade

comum' 11

.

a importância da

comunidade

real concreta.

Não

é

humana,
Libermann, homem de Deus que sempre procurou viver a partir do
concreto, fala claramente aos seus da responsabilidade de se deixarem mover
de

caricatura.

Consciente

da

pelo Espírito Santo. "Seria necessário chegar a não pensar,

a não consentir nenhum impulso

20

N.V. E.,n 9

21

LIBERMANN, N. D., pp. 662.
LIBERMANN, Regle Spiritane (R.

21
23
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IDEM,

interior

I,

S.), p. 59. Cf.

p. 85.

sentir, apreciar, agir,

que não venha do Espírito Santo"

ll.

Écrits Spintuels (S. E.),

realidade

N.

V. E., p. 25.

11
*.
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Só na medida em que o
comunidade,

se vive

em

em

Santo encher cada membro

Espírito

liberdade, se faz

comunhão

e se santificam os

membros.

A

O

o Espírito

Santo encher cada

iniciativa de Jesus

de

ver,

Só na medida

em que

não

contemplar e de

O

é,

O

membro em

mas vai bem mais longe, transforma
chamando-o e enviando-o em missão

comunidade, se

em

Libermann,

apenas iluminação de

seguir,

radicalmente a sua própria vida,

fundacional da "obra dos negros" "Desejo que

meu

que o

saibais

coração vos

em

liberdade,

se faz

comunhão

vive

pertence; que é dos africanos, inteiramente dos africanos" 2 ^.

A

Libermann de viver

intuição de

mental

em

da missão.

vista

Não

em comunidades

e se santificam

fraternas é funda-

nos reunimos por causa de simpatias, mas

os

membros

somos convidados à identificação com Jesus, que passou fazendo o bem
e não fazia acepção de pessoas. A comunidade é essencial à santificação.
Por isso, Libermann afirma: "Como verdadeiros homens de comunidade, deveis
cuidar da vossa santificação e da dos vossos irmãos. Deveis ser homens interiores,
homens de oração" 25
"Mas se o Espírito Santo for o vosso único móvel e a vossa única vida,
26
vivereis infalivelmente na mais santa e na mais perfeita união"
Para compreender o pensamento de Libermann neste âmbito de fé,
.

.

é necessário ter presente a sua conversão, assim

Deus

sobre sua vida.

judeu 27

com uma

Há

espiritualidade

é tudo, o

homem

a iniciativa de

um

verdadeiro

muito própria, que o ajudava a centrar-se

na transcendência de Deus Criador

"Deus

como

que recordar que Libermann era
e

na proximidade do Deus Salvador.

é nada".

Apoiados na força do Alto os missionários são sinais da comunhão, da
do abandono ao Espírito Santo. Viver em comunidade, à luz da
Fé, é viver consciente de que a vida em comum se funda em Deus, que dá
o Seu Espírito Santo, e que em Jesus escolhe e congrega os missionários para
a realização da missão.
docilidade,

O verdadeiro abandono ao Espírito Santo acontece, segundo Libermann,
no coração do homem. No mar da nossa vida, somos convidados a mergulhar
bem mais fundo, a deixar a superficialidade e a caminhar na profundidade do
a
coração. Só assim vivemos ao ritmo do Espírito Santo, que é a adorável fonte.
Esta em breve nos encherá. E de tal modo nos fará superabundar que sairão de nós
rios

para inundar até

Os
neles,

24

25

uma multidão inumerável

de pessoas"

28
.

Libermann são chamados a deixarem Cristo viver
a deixarem-se encher do Espírito, "fonte adorável" e, como consemissionários de

lbid.,p. 25.
cf.

L.S., IV,

p.

457.

26

Ibidem, pp. 442-443

27

Veja-se as semelhanças entre Paulo e Libermann:

ambos eram

judeus, a conversão a Cristo, fez

deles missionários. Paulo de perseguidor passa a missionário/evangelizador "ai de
evangelizar".

mim

se

não

Libermann fundador duma congregação prepara missionários para partirem.

Saliente-se ainda, as divergências, Paulo faz três viagens missionárias, preparando e

fundando

pequenas comunidades, é missionário saindo. Libermann, embora nunca tenha saído de França
prepara os seus missionários
28

em vista do envio,

da missão.

L.S., I,p. 350-351

missão espiritaria

a missão, dom do

espírito

quência, a transbordarem para os outros. "Não somos nós que as (pessoas)

Na perspectiva de
Libermann, a

Missão enraíza-se

na

vida, por isso

o missionário

não

Na

diz,

mas por

aquilo que é e vive

perspectiva de Libermann, a Missão enraíza-se na vida, por isso o

ter pressa, pois

mas por aquilo que

diz,

nas obras de Deus, é Ele

é e vive.

quem sempre

em

age

.

Ao

encarnar, Jesus traz a missão de ser plena irradiação do Espírito

Não podemos

Santo.

de

em

nós

.

Não deve
nós 30

em

e viverá

19

missionário não se distingue pelo que

se distingue pelo

que

mas Aquele que nos encherá

irrigaremos e encheremos,

plenitude"

Ao

santidade.

ter parte activa

ao

faltar,

na Sua

negligenciar

obra, senão pela nossa vida

a

na perspectiva

perfeição,

Libermaniana, negamos a missão que por Ele nos é confiada,
santidade e de ternura, dois aspectos,

aliás,

Libermann porque enraizados na tradição

uma

vida de

muito queridos ao coração de

judaica. Ele

modo

exprime-os de

admirável, afirmando que para todos os apóstolos o centro da missão está

no

testemunho e na santidade de Jesus.
enviado por Seu Pai para salvar os homens, não veio
Jesus ao ser
procurar a Sua glória, não veio para julgar e condenar,

nem

para fazer a sua

"A sua missão era uma missão de misericórdia e de santidade. E toda
a sua vida humana era também uma vida de misericórdia e de santidade, e isto
vontade.

por duas razões: Ele devia tornar presentes no meio dos homens a misericórdia
santidade do Pai, e devia santificar os
misericórdia" 01

Ao

homens mostrando-lhes a santidade

e

a

e

a

.

sermos enviados

em

seu

nome somolo como

Ele. "Enviado por seu

Pai celeste no espírito de santidade e de misericórdia, não vive senão por Ele e

nEle para

"O

as almas que veio salvar"

32
.

Para

tal,

diz-nos ainda Libermann:

homem de oração, união prática, contemplação
do Espírito; pois por si o homem é incapaz de realizar a missão e,
centrado em si, trabalhando em função de si, é um pobre e miserável" 33
missionário deve ser

pleno

e

se

vive

.

A guisa de conclusão
Ser enviado por Jesus implica ser enviado para servir e não para ser

A

servido.

missão é irradiação do

Amor

de Deus, é irradiação do Espírito

Os Actos dos Apóstolos dão testemunho da missão que

Santo.

a Igreja

nascente tinha de viver e de realizar pelo poder do Espírito Santo.

E verdade que o

com

dever de agir

máximo agente da missão,
empenho e conscientes de que

Espírito é o

todo o

daí o nosso
é Ele

quem

realiza a salvação.

A

Missão começa

força, a

29

-

do

com

Espírito Santo,

a presença da força

apoieis

IDEM,

em

E. S., p. 377;

"Assim como Tu
32

53

missão espiritaria

receber

alto. "Ides
1,

8).

Em

uma

Liber-

Ibidem.

"Não vos

vós mesmos, deixai agir o Senhor da vossa vida.

nas obras de Deus, mas deixar Deus agir
H

do

que descerá sobre vós" (Act

LIBERMANN,
IDEM,L.S., P

me

cf.

C.

S. ]., p. 134.

enviaste ao

E.S., P 377.
.

.

278.

em nós"

A

(N. D.,

I,

Não

se

deve

ter pressa

pp. 638-640).

afirmação de Libermann remete-nos para Jo 17, 18

mundo, também Eu

os enviei ao

mundo".

Glória Lopes

mann, a Missão 34 é irradiação do Espírito, que ele chama de "Fonte
adorável". Só o Espírito Santo nos encherá, nos saciará e nos fará superabundar para os outros.
Jesus diz: "sereis

minhas testemunhas

em

Samaria e até aos confins do mundo" (Act

De

facto, a Igreja

1,

Jerusalém, por toda a Judeia e
8).

nasce pela força do Espírito

enviada ao

e,

mundo

por

do Espírito Santo, na pessoa dos anunciadores que continuam o mandato do Senhor Jesus: "Ide por todo o mundo,
proclamai o Evangelho a toda a criatura" (Mc 16, 15).
Jesus Cristo afirma a seu respeito: "O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque me ungiu para anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-me a
proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista; a
mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável da parte
do Senhor" (Lc 4, 18-19). Libermann exprime-se assim: "Jesus Cristo envia-nos como Ele foi enviado. A nossa missão é a sua. É Jesus que vive nos seus
enviados, que atrai as almas a Deus, seu Pai, e lhes comunica as suas graças
Cristo, continua viva pela acção

pelos seus enviados" 35

A missão

em

com

Cristo.

O missionário é

junto dos pobres, a dar a vida

36

34

Ao

A nossa missão é
E Jesus

a sua.

que vive nos seus
enviados, que atrai

uma

seu Pai, e lhes

enviado e chamado a

comunica as suas
graças pelos seus

Libermann afirma que,

enviados

como

tal

uma inumerável multidão

cheios do Espírito Santo, "inundaremos

de pessoas

" 37
.

transborda o Espírito para os outros. Assim nos tornamos canais, que

em Jesus,

dar

pelo seu Espírito, se

uma alma
que

Encíclicas

fez deste

"Rerum

enchem em função do

como

Teresa do

outro.

Deus não lhe pediu para

missionária a Libermann,

Paulo, Francisco Xavier ou
sionária

Menino

Jesus,

ser missionário

mas inspirou-lhe uma

judeu convertido, o 'doutor das missões'

um

como

teologia mis-

século antes das grandes

Ecclesiae" (1926), "Evagelii Praecones" (1951), "Fidei

Donum"

(1957).

Fundador duma Congregação missionária, animou os seus confrades com uma espiritualidade

um sopro

apostólico, redigiu regras,

que só podem

vir

duma

força divina e que são

também

e

fruto

da sua própria experiência.
35

LIBERMANN, E.S., P 374.
Ao falar da missão no meio
.

36

exprime-se não a partir dos

dos mais pobres, da necessidade de inculturação, Libermann

livros,

mas sim da sua experiência

pessoal de judeu, que viveu

no

"gethoem Saverne".

Ao

longo da vida, esta experiência acompanha-o, quer na familia, quer no Seminário, quando

é despedido

por causa da doença da epilepsia, que era considerada

sem dúvida,

a partir desta realidade que ele

abandonados da

E

Igreja

assim escreveu: "Os

Santo Evangelho

na

Igreja

compreendeu

uma

membros da Congregação

e a estabelecer
p.

dedicar-se-ão completamente a anunciar o

o seu reino entre as almas mais pobres e mais abandonadas

241). Diz ainda Libermann: "Estamos nas últimas fileiras dos

Deus dá-nos o que ninguém

nos confia estas missões tão

quer. Estou

difíceis e perigosas.

Sempre

convencido que a divina providência
acreditei

que Nosso Senhor nos deu a

pior porção, o mais difícil de desbravar, o mais penoso e o mais perigoso.
farrapeiros
37

na

humilhação... Foi,

a situação dos pobres, dos mais

de Deus.

de Deus" (N. D.,

servos de Deus,

como

enviado.

precisa de

e,

viver a santidade, única coisa que lhe é necessária.

De nós

foi

as almas a Deus,

seguimento de Cristo, segundo Libermann, é apelo a

ir

envia*nos

Ele

.

identidade permanente
inculturar-se, a

Jesus Cristo

Não somos

senão

Igreja" (L. S., p. 144).

L.S.,p.443.

missão espiritaria

,

,

a missão, dom do

"O

Espírito Santo impele-nos

espírito

a cooperar na salvação do mundo. Ele próprio

é o nosso espírito missionário.
Espírito de força

que nos torna testemunhas de Cristo Ressuscitado,

Amor que

Espírito de

congrega todos os homens,

Espírito de 'vigor e de audácia apostólica para tudo
Espírito de fidelidade total e definitiva

Espírito de fraternidade universal aberta

lização exige
se

que

aqueles a

quem

se é enviado,

a

alegria,

a esperança
a

homem

e

a

alegria, sinal

do Reino que anun-

"38

A missão/evangelização exige que
que

é enviado,

se

permaneça com aqueles a quem

se

se partilhe a vida, a alegria, a esperança e a tristeza. Isto

requer que se aprenda a conhecer a sua vida, que se manifeste interesse por

que se partilhe a
vida,

do Deus vivo que nos enche de

Espírito

permaneça com

à diversidade das nações

Deus

glória de

ciamos

,

que outra coisa não deseja senão o bem do

Espírito de gratuidade

A missão/evange-

empreender

à missão recebida,

e

tempo, e ajude a discernir

eles,

que

com

o testemunho vivencial. Esta é

se lhes consagre

uma

Libermann lembra aos missionários que

tal

paciência e humildade: "Não julgueis à primeira

que

vistes

um

em profundidade.

compromisso

tristeza

as suas interrogações

atitude global que exige

atitude deve comportar

vista,

não

segundo o

julgueis

na Europa. Despojai-vos da Europa, dos seus costumes, do seu

com os negros, e julgá-los-eis como devem ser julgados.
com os negros para os formar como o devem ser, não à
maneira da Europa, mas deixai-lhes o que lhes é próprio; fazei-lhes a eles como
espírito; fazei-vos

negros

Eazei-vos negros

os servos
e isto

um

fazem ao seu senhor, aos usos, ao género

para os aperfeiçoar, santificar

Na
com

fazer-se

com

o tempo,

tudo para todos a fim de

.

todas as forças ao serviço do Evangelho.

a evangelização

Todo o missionário
é a santidade,

"O

aos hábitos dos seus mestres,

linha de pensamento de Libermann, evangelizar significa dedicar-se

visa a necessidade de assumir cada
cer,

chama

povo de Deus. É o que S. Paulo

os ganhar para Cristo" 39

e

fazendo-os pouco a pouco,

e

não tem

alicerces. Seria

sua intuição missionária

uma

evangelização superficial.

da fonte, cuja marca

elemento essencial para a evangelização.

nosso zelo deve brotar

Não

A

das culturas, porque, a não aconte-

é interpelado a viver directamente

que

exige evangelizadores

coniwem" 40

uma

lhe

duma

verdadeira santidade de vida.

falem de

um

Deus que conhecem

e

O mundo
com quem

.

é tarefa fácil, a missão continua a ser difícil e complexa,

passado, e requer igualmente a coragem e a luz do Espírito.

como no
"Quando

Ele vier, o Espírito da Verdade, há-de guiar-vos para a verdade completa"
(Jo 16, 13).

E no contexto do dom do

da partida de Jesus para o

Pai:

vós que Eu vá, pois, se Eu não

Eu vo4o

enviarei" (Jo 16, 7).

)8

N.V.£.,n 9

39

LIBERMANN, N. D., p.90.
PAULOVI,E.N.,n 9 76.
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I,

40
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Espírito

que

se alcança

o significado

"Contudo, digo-vos a verdade, é melhor para
for,

o Paráclito não virá a vós; mas,

se

Eu

for,

Glória Lopes

Toda a missão

uma viagem

A

missão.

deve
(cf.

num movimento

descobre

se

ao íntimo do coração. Só

para o interior, o que requer

aí se escuta

o Espírito e

se

sem

disposição interior para empreender a missão

acolhe a

fronteiras

marca da disponibilidade interior, pois a missão é obra do Amor
O missionário deve ser um contemplativo na acção. Deve

ter a

Jo 3, 16).

encontrar as respostas para os problemas à

da Palavra de Deus 41

luz

.

Desde os tempos primitivos, o homem busca sem cessar a fonte da
sua identidade, onde poderá saciar todas as suas sedes. Ao descobrir a
u
nascente^ que se encontra em si mesmo, ele
vai deixando cair outras
fontes".

É

do Espírito"

preciso "nascer da água e

um

Apóstolo

um

agente novo,

(Jo 3, 5),

que fazem de cada

missionário apaixonado pela intimidade,

um

confidente de Deus, fonte da missão. Todo o missionário é interpelado a

marca

viver directamente da fonte, cuja

é a santidade,

elemento essencial

para a Evangelização.

Toda

do próprio Deus Trindade que fez
do presente viver neste dinamismo de

a iniciativa missionária parte

do passado

e faz cada apóstolo

comunhão

identificação

e

e

com o

Pai.

Evangelizadores a invocar constantemente

"Exortamos todos

com Eé

e fervor

cada

e

um

dos

o Espírito Santo e a

deixar-se guiar por Ele inspirador decisivo dos seus programas das suas iniciativas,

da actividade evangélica"* 2

.

Para Libermann, a santidade e o zelo são essenciais à vida apostólica:

"O

nosso zelo deve ser constante e perseverante no meio dos sofrimentos, das

fadigas,

das privações, contra todos os obstáculos e todas as resistências dos

homens de

O santo amor de que devemos estar abrasados,

hoje.

enchendo-nos de

um

Deus, deverá comunicar-nos

desejos imensos de glorificar a

zào vivo

e

ardente que nos fará abraçar vigorosamente os meios que Nosso Senhor nos porá
entre

mãos para ganhar
e

devem

agir

com

Jesus;

união íntima

Santo

e sob a protecção

o Missionário do

Na

.

intuição de Libermann, os

devem

em

grande docilidade ao Espírito

Espírito

Jesus,

que habita nos nossos corações, encon-

tudo o que constitui a trama da nossa vida.

na união

dos seus santos deveres,
si

em

Pai.

viver ao longo do dia

vigilância sobre

viver

do Imaculado Coração de Maria, irradiando

"Permanecendo atentos ao
tramos o Senhor

Deus, por

almas"* 3

não só com a força do seu próprio carácter, mas
sobretudo com a graça do Espírito Santo, que devem haurir na

missionários

também

e santificar as

mesmo,

prática

mas ainda no
e agir

um espírito de fé e

em

O

essencial é

com Deus, não somente no cumprimento

tudo

exercício

em

de

uma

conformidade

suave e pacífica

com

o bel-prazer de

de amor"**.

Imbuídos do Espírito de Jesus que, percorrendo cidades e

aldeias,

passou

fazendo o bem, os missionários agarram a missão sem desfalecer, apoiados

Q

41

Cf.íbi'd.,n

42

PAULOVI,E.N.,n 9

43

Cf.N.V.E.,n e

44

LIBERMANN, N.

91.
75.

9.

D., XIII, p. 699. Cf.
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a missão, dom do

na certeza da Ressurreição
Aquele que veio "procurar e
"O chamamento à missão

e

espírito

na "força do Alto", testemunham
que estava perdido" (Lc 19,20).

Cristo,

salvar o

deriva por natureza da vocação à santidade.

Todo

o missionário só o é autenticamente se empenhar no caminho da santidade.

A

universal vocação à santidade está estritamente ligada à universal vocação à

missão, à comunhão"* 5

.

A

missão é a irradiação do amor, da docilidade,

da comunhão entre os irmãos, de preferência entre os mais

da

frágeis

sociedade.

S.

Libermann entrou no coração do mistério de sabedoria e de amor de que
em termos novos, e que o Concílio Vaticano II recordou como

Paulo fala

O

fonte da vida da Igreja.

pobre judeu convertido

foi

um

audacioso,

um

não somente no plano da evangelização missionária, mas também
no plano da espiritualidade. "Só o Espírito de Deus é o verdadeiro Mestre
interior, sem o qual, toda a direcção espiritual, qualquer método de oração, estão
precursor,

destinados ao fracasso"* 6

.

Hoje, a Igreja é chamada a outros desafios, caminhando para novas

não escolhendo, mas acolhendo, tanto a primeira missão como
nova evangelização dos povos que já receberam o anúncio de Jesus 47 A
missão compreende-se no horizonte da comunhão trinitária, de um Deus
que se dá interior e exteriormente, ou seja um Deus Trino. Por isso, a
missão deriva, por natureza, do apelo à santidade, que nos é oferecida pelo
próprio Deus Amor. Assim se exprime João Paulo II: "É preciso suscitar novo

fronteiras,

a

Hoje, mais ào

que nunca,

ardor de santidade entre os missionários e

A

é

solicitado ao

.

missão exige ao missionário

em

um

toda a comunidade cristã"* 8

um

constante peregrinar,

vivência da mobilidade imbuída pela missão itinerante, que
servidor da Igreja que vai evangelizar e

.

convite à

faz dele

um

não o seu protagonista.

missionário

Hoje, mais do que nunca, é solicitado ao missionário disponibilidade,
disponibilidade,

abertura e universalidade. Ele é
abertura e

Ele é caminho

não tem

e os seus pés

toda a actividade,

homens

os seus pés são sinais

do

o Espírito Santo, que é o autor e consumador de

fronteiras, pois,

chama

a continuar a tarefa até aos confins do

mundo.

O testemunho afirma-se e torna credíveis os anunciadores da Palavra de

são sinais do

todos os

e

A missão de testemunho e de anúncio que Jesus entregou a cada cristão

universalidade.

evangelho para

caminho

evangelho para todos os homens.

Deus, mostrando a toda a humanidade que acredita, que lhe é oferecida
a

mesma

vida e missão que Jesus vive

vida dos anunciadores deve ter

como

com o

Pai. Pois

o testemunho de

base o testemunho fundante dos

Apóstolos.
Escolhidos por Jesus Cristo, ensinados por Ele e por Ele enviados até aos
confins do

mundo,

os doze são os primeiros agentes da missão universal.

Na

experiência da missão das origens temos os Apóstolos e a seu lado outros

agentes não tão conhecidos, mas que não

45

JOÃO PAULO

II,

R.M.,n e

90.

46

IDEM,E.S.,p.95.

47
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Cf. JOÃO PAULO
R. M., n
JOÃO PAULO R.M.,n°- 91.
II,

4S

II,

missão espiritaria

30.

podemos

ignorar

nem

esquecer.

Glória Lopes

Um

bem

caso

típico é a

comunidade de Antioquia que, de evangelizada,
(cf. Act

passa a evangelizadora, enviando os seus missionários aos gentios

13,20).

As

denominadas jovens têm necessidade da força das antigas,
precisam do testemunho e do estímulo das mais jovens, de
modo que cada Igreja beba da riqueza das outras Igrejas 49
Igrejas

enquanto
tal

estas

.

Na

citação de

Is

"O

textos sobre a missão:

me

e,

aos cegos,

oprimidos,

os

(Lc

Espírito

ungiu para anunciar a Boa

cativos

a

Nova

do Senhor

dos mais belos

está sobre

mim, porque

aos pobres; a proclamar a libertação aos

recuperação da

proclamar

a

um

61, 1-2, Lucas permite-nos saborear

um

vista;

mandar em

a

liberdade

ano favorável da parte do Senhor"

4, 18-19).

O Espírito

Santo une-nos na

Igreja e

o Senhor Jesus adverte-nos para a

condição essencial do trabalho missionário, a unidade, "para que o
creia

que Tu

me

O Espírito

Santo não é dado isoladamente, não somos

quis salvar-nos

mundo

enviaste" (Jo 17, 21).

como povo, como comunidade" 50

.

A

uma

ilha,

"Deus

comunidade

cristã

encontra na oração a força e a abertura para receber e acolher o Espírito
(cf.

Act 1,14).
Acreditar na missão é aceitar o desafio de acreditar

com

os outros,

levando e mantendo viva a própria identidade da Igreja missionária.
Acreditar na missão é acolhesse ligado à geração apostólica compro-

metendo-se no processo de anúncio para que outros possam crer e partilhar
a Fé no Senhor Jesus que afirmou: "Ide pelo mundo inteiro, proclamai o

Evangelho a toda a criatura" (Mc

16, 15).
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