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Pedro Fernandes

confissões de

*

um missionário

dicas e deixas a partir de

*

Moçambique

Tendo como pano de fundo a carta que o P.
Libermann escreveu, em 1847, à comunidade
missionária de Dakar e do Qabão, e que o
Conselho Qeral enviou às primeiras comunidades
espiritanas

em Moçambique em

vai percorrer

1996, o autor

num

a sua experiência missionária

olhar profundo de

quem

se vê confrontado e

estimulado pela sabedoria profunda das palavras
uma experiência

de Libermann. Trata-se de

humana

algo singular e difícil que só a fé

em

capaz de transformar em
peregrinação pessoal e comunitária cujo alcance
está para além do nosso angulo de visão e no
entanto não se improvisa, prepara-se. Talvez,
por isso, é que o autor fala da vida missionária
como um caminho de oração e, por outro lado,

Deus

e

no seu projecto

é

sugere que a formação de cada

um

e

a

organização geral da congregação tenha

em

conta os novos desafios*

No

dia 19 de

mann

Novembro de

1847,

em Amiens,

o

R

Francisco Liber-

escreveu à comunidade missionária de Dakar e do

Gabão uma

longa carta, que marcaria a vida dos missionários daquela missão. Era

uma nova
ainda por

missão espiritana,
definir.

É mesmo

com um

longo futuro pela frente, e tudo estava

dessa realidade que

Libermann

aos seus jovens missionários, recém-enviados. Essa

parte, ao escrever

mesma

carta nos foi

mandada a nós pelo Conselho Geral, logo que chegámos pela primeira vez a
Moçambique, lá por finais de Novembro de 1996. A reflexão que ali faz
Libermann

também

como fonte
uma nova experiência de

foi-nos apresentada

iniciávamos

de inspiração para nós, que
missão espiritana.

Licenciado em Teologia. Mestrado no Instituto
em Moçambique, em Netia, Diocese de Nacala, Nampula,
presença espiritana em Moçambique no ano de 1996.

* Espiritano

Missionário

português.

Católico de

Paris.

desde o início da

missão espiritana,

Ano

9
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confissões de

Como

os

um missionário
daquela carta de

destinatários

Libermann, também nós

tínhamos o sabor de começar do zero uma nova caminhada, com todo
futuro pela frente. "É sobre vós, meus caríssimos confrades, que repousa
futuro", escrevia

Libermann aos

seus missionários. Para nós, era o fascínio e

começar

a vertigem desta possibilidade de

e de descobrir

missionário, até aqui desconhecido para os Espiritanos.

sabíamos, que a realidade
outras realidades

humanas

moçambicana não
e eclesiais deste

conhecido pela Congregação.

um
este

um novo mundo
É

certo,

bem

o

difere assim tanto, afinal, de

Continente Africano, tão

bem

•

Mas saboreávamos, mesmo

assim,

essa

experiência de chegar pela

primeira vez e de ter aos ombros a responsabilidade de, de alguma maneira,

uma nova

lançar os caboucos de

serão pecados originais", continuava

presença missionária. "Os vossos pecados

Libermann,

"e as vossas virtudes

encerram

Deus fundou a sua obra sobre a sua
a sua divina misericórdia (...); mas não é menos

potencialidades e graças todas especiais.

vontade todo-poderosa e sobre

Ele vos escolheu para serdes as primeiras pedras do edifício. Se as

verdade que

primeiras pedras de

um

edifício

não forem bem colocadas, todas as outras ficarão

tortas".

do fundador retiniam-nos nos ouvidos, como peso de respondesafio, mas também, sem dúvida, alimentava a nossa
vanglória, o romantismo de uma missão que tem um tom antecipado de
aventura e que parece ter todos os ingredientes da "receita missionária"
em que acreditamos: um trabalho entre os mais pobres dos pobres, numa
situação para onde é difícil encontrar obreiros; uma composição
comunitária marcadamente internacional, constituída sob a iniciativa do
generalato, e não de uma qualquer Província; uma jovem Igreja, cheia
de opções fascinantes e com uma experiência histórica que desde logo
se anunciava sedutora; um povo diferente, cheio de riquezas culturais e de
exotismos que despertavam curiosidade e sede de mergulhar e de conhecer

As

palavras

sabilidade e

O sonho deveria
ceder lugar, aos
poucos, a

uma

percepção mais
realista das coisas

como

melhor.

O sonho deveria ceder

lugar, aos

poucos, a

uma

percepção mais

realista

E para que esse sonho se tomasse vida seria também necessária
uma caminhada sofrida, cheia de decepções, mas também de descobertas

das coisas.

apaixonantes; castelos que foram caindo, para se reerguerem mais sólidos,

mais verdadeiros, embora se formando
diferentes.

com

alguns contornos bastante

Havia, enfim, muitas fronteiras a passar, muitas "Páscoas" a

experimentar.

1.

Passar do "eles" para o "nós"

"'Não julgueis à primeira vista; não julgueis segundo o que vistes na Europa,

segundo aquilo a que vos habituastes na Europa, despojai-vos da Europa, dos seus
costumes, do seu espírito".

Ora aqui

estão palavras que até já tínhamos escutado

mesmo de ler aquela carta de Libermann, de onde são originárias.
Mas, também aqui, é preciso aprender na prática, dolorosamente. Como

antes

não tenho outros? Como renunciar
conheço outras de modo teórico?

despojar- me dos olhos europeus, se

minhas categorias ocidentais,

missão espiritaria

se só

às

Pedro Fernandes

Chegar a Moçambique, à Província de Nampula, habitada quase
exclusivamente por Macuas, é

momento

O

interesse.

uma

experiência marcante.

O

primeiro

movimentos de atracção

é feito de deslumbramentos, de

e de

olhar fora treinado para censurar preconceitos, para rebuscar

tudo o que de positivo se pudesse encontrar, para se abrir à aprendizagem da
língua e da cultura.

Mesmo

outros, os distantes.

Um

esses "outros", esses "eles" se

A

comecem

"eles", os

também como

a representar

um

o macua, é

língua, neste caso

um

povo permanece ainda no

assim, o

longo caminho será necessário percorrer até que
dos desafios básicos.

"nós".

Também

ou simplesmente
desisitir, porque os frutos visíveis parecem nunca mais aparecer... Mais ainda
que a língua, as imensas barreiras históricas e sociais, que parecem não
permitir que nós, os missionários, saiamos da condição de "inteiramente
outros". O esforço de aproximação aparece, num primeiro momento, como
aqui, a impaciência é

o mais apaixonante dos

Num

querer aprender

feroz:

já,

desafios.

segundo momento surgem os primeiros desencantos,

suspeitas de
cultural

inimigo

que

nem

do povo, há

coisas

que não nos agradam e somos confrontados

a desconfortável tentação de julgar e reprovar. Afinal,

É mesmo

as primeiras

tudo parece bater certo. Olhando a realidade social e

nem

com

tudo está bem...

aqui que surge a confusão e a hesitação: até onde vai o

meu

olhar de ocidental, cheio de certezas absolutas (que afinal se revelam

uma

inteiramente relativas), e onde começa

É

realidade?

este discernimento

Como

descobrindo as nossas próprias limitações.
por

um passado

leitura lúcida e libertadora

que é indispensável

foi

um

encontro

influência, os seus preconceitos negativos,
se

um

explorador e opressor. Isso conta,

cultura implica ter consciência dessa herança, para

comunhão que

da

vão

europeu, estou marcado

cheio de contradições e não posso negar que pertenço a

povo que, entre outras coisas, também
até quando penso que não. Partir para

relações de

fazer e nele se

com um povo de outra
não permitir que a sua

pesem significativamente nas

pretende estabelecer.

E

que se decide,

aí

concretamente,
aquilo para que

viemos: anunciar

Por outro lado, estamos também marcados por modelos de missão que

Jesus Cristo,

são portadores, eles mesmos, de preconceitos "positivos", como: "tudo é

propor, muito

"vamos mais para aprender que para ensinar"; "o que é preciso é

respeitosamente,

relativo";

calar a

boca e

nem

duvidar que na cultura que vamos encontrar tudo é

legítimo e aceitável, posto que não

há verdades

absolutas".

Com

o tempo,

mas também
muito firmemente,

alguns limites e fragilidades da cultura e da realidade social do povo que

o Evangelho

encontramos vão-se tornando evidentes, e há que vencer os nossos
complexos para

gritar: "Isto está errado!"

E

aí

que

se decide,

concretamente,

aquilo para que viemos: anunciar Jesus Cristo, propor, muito respeitosa-

mente, mas também muito firmemente, o Evangelho

como

força que

realmente liberta os humanos das suas opressões e alienações e os devolve à

O

como força que
realmente liberta
os

humanos das

suas opressões e

realidades culturais diferentes,

alienações e os

naquilo que elas têm de alienante e desumano, ajuda-nos a perceber a

devolve à sua

dimensão objectiva, universal e perene do Bem, esse Bem que se inscreve
no Evangelho que anunciamos e tentamos viver.
Desse modo, opera-se em nós uma dupla crise: por um lado, a crise das

verdadeira

sua verdadeira dignidade.

confronto

com

dignidade

missão espiritaria

um missionário

confissões de

que o encontro

certezas absolutas, já

com

a realidade diferente nos faz

perceber a sua relatividade; por outro lado, a crise do

individualista da pós

e o mal,

que

A

modernidade habituou-nos à

em

Em

subjectivismo e

sociedade
ideia de

liberal

e

que tudo

é

bem
o justo e o injusto, o alienante e o libertador, encontram uma
bem definida, este relativismo da cultura ocidental tem mesmo

discutível,

fronteira

de que somos herdeiros.

ocidental,

relativismo

de que a Verdade

E

cair por terra.

isso

é inatingível.

si

ambientes onde o

não pode senão enriquecer

e confirmar a nossa

adesão a Cristo vivo e ao seu Evangelho.

No

entanto, e para além dos "certos" e dos "errados", há antes de mais os

"diferentes", aquilo

que nos surpreende e

assusta, de tão diferente e

difícil

um

choque do contacto com
diferentes.

sempre explicações
radiografia

bem

o chão.

Falta-nos

macua para

(palavra

mas que também nos
é. E é tremendo o
uma realidade económica tão
fascina,

de interpretar que

povo

e

Ficamos perplexos. Nós, os "mucunhas"

"branco" ou "ocidental"), precisamos de ter

dizer

científicas para tudo,

complexa dos

precisamos de ter depressa a

"quês", dos "para quês" e dos "porquês". Isso está

longe de ser possível quando se chega a

um

lugar

como

evidente, as explicações escapanvse-nos e aos poucos

que

nem

Netia.

Nada

é

vamos percebendo

daqui a duzentos anos perceberíamos tudo.

A

tentação das

na nossa muita bagagem
cultural, está sempre à espreita. Não julgar segundo o que aprendemos no
nosso universo cultural de origem, seguindo o pensamento de Libermann, é
talvez o maior de todos os desafios.
A atitude para enfrentar este desafio é-nos sugerida um pouco antes, na
mesma carta de Libermann: "se vocês soubessem, meus caríssimos confrades,
qual é o valor da paciência entre as virtudes apostólicas, vocês se
empenhariam com todas as forças da vossa alma para a conseguir obter".
Sim, o encontro missionário com o povo a que somos enviados é feito
de demoras, de longas esperas, nossas e do próprio povo. Não é possível
conhecer depressa, nem é possível que as pessoas aceitem ser conhecidas
depressa. A comunicação é um processo ainda mais demorado e complexo
que o da aprendizagem da língua. Há que parar, conformar-se com as
respostas rápidas, das soluções enlatadas, trazidas

A comunicação é
um processo ainda
mais demorado

e

complexo que o da

aprendizagem da

Há

língua.

que

parar, conformar-se

com

as próprias

próprias limitações, aceitar a lentidão, reconciliar-se
limitações, aceitar

nascida do isolamento de se encontrar

a lentidão, recon'
ciliar-se

com uma

com uma

certa solidão

num mundo que não é o nosso.

Libermann sugere-nos ainda uma outra atitude espiritual que torna
essa paciência: "uma alma forte e verdadeiramente apostólica é

possível

certa solidão

sempre calma, doce, imperturbável no meio das penas e contrariedades' (..

nascida do

sabe esperar os

mento de
trar

isola-

se encon'

num mundo

que não

é o nosso

momentos de Deus,

estado das coisas

com calma

e

segundo a força que obtém do

no

ela evita desencorajasse (...)

espirito

alto, e

.)

Ela

Examina o

de Deus, ela age segundo as luzes e

deixa ao seu divino Mestre o cuidado de

fazer frutificar os seus trabalhos segundo a medida da divina misericórdia".

No

encontro

com o povo macua

interior a fazer e estou ainda

mesmo, o que realmente tem valor, é o agir e o
medem-se pelo que fazem, elas são o que fazem. O seu

ocidental, o que conta
produzir.

missão espiritaria

As

pessoas

descobri esta necessária viagem

muito longe de a completar: no meu universo

Pedro Fernandes

valor está na sua produção,
científica...

de

Quando

se

se já cá estar, traz-se

ela

seja

económica, intelectual,

chega a Netia, e

no sangue

mesmo

este vício:

artística,

depois de algum tempo

o que é preciso é

fazer coisas.

tempo para aprender, para se
Já
aperceber da realidade humana e eclesial, para se estudar a língua... Tudo
isso é vivido com alguma paixão. Mas para além de tudo isso, há o instinto
de se perder no activismo, de se ir, progressivamente, embriagando de
sabe que é preciso tomar muito

se

actividades.
Então, diante da

demora
2.

Toda

a insegurança gera

um

certo nível de angústia.

E

a indefinição, a

não saber que chão se pisa. É também o isolamento social, o
círculo restrito de pessoas que partilham dos mesmos campos de interesse
e com quem se pode comunicar mais facilmente. É a impaciência com
tudo isso, conforme o que já ficou referido atrás e que Libermann tão
argutamente captou. Então, diante da demora e da dificuldade, pode surgir
a tentação do atalho. E o atalho fácil e imediato é o de devorar o tempo
produzindo acções e empreendimentos que nos dão a impressão de encher
a vida e conferir sentido à nossa presença missionária.

para rezar e reflectir pode tornar-se

uma

ameaça,

um

solidão daquele que deixou tudo para se encontrar

desconhecido e distante. Ainda aqui, o missionário

uma nova

Aos poucos,

surgir

do atalho.

é,

do

"eles"

antes de mais,

para o "nós".

uma

conduz de descoberta

A

com

os outros.

E

ode

imediato é

devorar o tempo

produzindo acções

empreendimentos

e

que nos dão a

retorno à angústia e à

impressão de

um

no meio de
depara

se

com
ser.

povo

encher a vida e

o desafio

conferir sentido

Passar da

desta passagem do "fazer" para

à

nossa presença

Aos

missionária.

poucos, parar para

que depende, antes de mais, aquela outra passagem, de que falava

"ser"

antes,

e

Eo

atalho fácil e

alienação do fazer coisas, para a dolorosa experiência de ser e relacionar-se

com Deus

a tentação

parar

passagem: a passagem do produzir para o

consigo mesmo,

o

da

dificuldade, pode

incerteza, o

de

e

Passar do fazer para o ser

É que o encontro com Deus

questão de

ser,

um

e

com

rezar e reflectir

os outros

verdadeiro processo pascal que nos

em descoberta.

comunicar pensamentos

emoções, é

e

alegria e por dor: a dor dos equívocos

esforços

nem

sempre

bem

A

sucedidos.

descobrindo novos modos de ser

e,

ao

modos

um processo marcado por

da comunicação e do cansaço dos
alegria de "nascer

mesmo tempo,

de novo", de

a alegria de

ir

ir

apren-

dendo a integrar essas novidades na nossa própria existência. Nisto consiste,
em boa parte, aquilo a que gostamos de chamar "aculturação". Já o sabemos
bem: o missionário nunca deixará de ser ele mesmo, nunca se tornará um
membro do povo a que foi enviado. O sonho romântico de se perder
inteiramente na identidade do outro poderia ter consequências catastróficas

a solidão daquele

que deixou tudo
para se encontrar

no meio de

Mas

nunca deixem de

ser eles

mesmos,

esta verdade é dinâmica, deixa-se

surpreender, sujeita-se a verdadeiras metamorfoses que,

sermos nós próprios, nos enriquecem

com os

um

povo desconhecido
e distante

de alienação para o missionário e de perda de sentido para a sua missão.
locutores, abrindo-se reciprocamente,

um

retorno á angústia
e

A missão é um Mistério de comunicação, e para tal é necessário que os interà sua verdade mais profunda.

uma

ameaça,

descoberta do outro, na sua cultura tão diferente, nos seus

diferentes de

pode tornasse

fiéis

moldar e

não nos impedindo de

encantos do outro.

missão espiritaria

confissões de

um missionário

uma caminhada humana, e é
caminhada
divina.
Nela somos levados a
também, essencialmente, uma
participar do movimento do próprio Cristo, que parte ao nosso encontro e
que, por nós, quer partir ao encontro do povo que nos recebe. Trata-se aqui
Esta aventura de descoberta do outro é

do grande desafio de descobrir o rosto de Jesus Cristo nos vários rostos
humanos que se cruzam com o nosso e de descobrir os traços de Deus
no seio da cultura e do povo ao qual o mesmo Deus nos enviou. Esta
experiência de Deus constitui, acredito, a alma do ser missionário. Nesta
experiência de Deus assenta a diferença entre a vida missionária e a simples

ou

benfeitoria humanista, por razões científicas

mesmo

nos espreita o

risco

referência religiosa, que fala muito de
ideias teológicas

Também aqui
uma mera
tem um bom sistema de

filantrópicas.

da ideologia: o missionário não é

Deus ou que
ser do seu trabalho. O missionário,
(seja ela de pendor mais espiritualista

que explicam a razão de

mais do que uma referência religiosa
ou de pendor mais institucional-eclesiástico...), é antes de mais um homem
de Deus. E assim que os outros o devem ver e esse seu carácter deveria
tornar-se o caminho para os outros se aproximarem, eles mesmos, de Jesus
Cristo.

E por

essa razão

que a vida missionária

é,

acima de tudo,

um caminho

de oração. Este caminho é feito das dores dos encontros e desencontros

com o povo

e

é

feito

da descoberta das nossas próprias limitações

pecados, que nos fazem crescer

carne

como

acolher.

a salvação é

Com

este

em

um dom gratuito de

ponto de

e

humildade, percebendo na própria
Deus, que só

em Cristo se pode

partida, é possível reler, então, a Palavra

de

Deus, redescobrindo o Mistério Pascal a partir da nossa própria experiência

de morte e de ressurreição, que só se tornam pascais na medida

A autêntica satis'

inscrevemos na própria experiência do Senhor.

facão não assenta

citada,

nos êxitos pessoais,

daqueles que "não conhecem a virtude da cruz de Jesus

mas fundã'Se na

gostam de nela

confiança profunda

em Jesus Cristo.
E é dessa confiança
que nasce a paz

Libermann

diz

Na mesma

em

que

as

carta acima

que a amargura, a agitação, o azedume, são os defeitos

na

ter parte,

prática".

A

e que, sobretudo,

não

autêntica satisfação não assenta nos

mas funda-se na confiança profunda em Jesus Cristo. E é
Só aí se torna possível a serenidade
diante das lentidões do próprio trabalho apostólico: "as ervas que crescem
depressa adquirem pouco desenvolvimento e morrem rapidamente. As árvores
cujo crescimento é lento tornam-se grandes e portentosas e duram séculos",
êxitos pessoais,

dessa confiança que nasce a paz.

continua ainda Libermann.
Viver entre os macuas é estar continuamente submetido a este exercício

de paciência: os frutos
positiva das coisas

visíveis

nem

sempre

do nosso trabalho são
é evidente.

Em

raros e a evolução

muitos assuntos, temos a

permanente e desconfortável sensação de estar sempre a começar de novo.
Há pouco tempo, no meio de uma reunião, eu expunha um determinado
assunto e

um

dos participantes,

Padre, agora já percebi,

mas

isso

com muita
que

diz

vivacidade, exclamou: "Senhor

eu nunca tinha ouvido antes!" "Mas

papá (aqui todos os homens são tratados por "papás") no ano passado, no

mesmo curso em que você também participou, eu
mesma coisa!!", respondi, meio contrariado...
missão espiritaria

disse

exactamente a

Pedro Fernandes

A busca de gratificação, que facilmente se suporia numa visão romântica
da vida missionária, depressa tem que ceder lugar a esta paciência de que
fala

Libermann.

Não

uma

é

paciência passiva ou resignada, mas

uma

serena

predisposição para caminhar ao ritmo de Deus e ao ritmo do povo.

Perceber que é Deus que nos acolhe no seio deste povo e desta
ajuda a aceitar a situação de aprendiz.

mesmo sem

Numa tradição clerical como

nos darmos conta, por tantos modos

subtis,

Igreja,

a nossa,

fomo-nos deixando

impregnar da ideia de que o missionário, ainda mais se é padre, é

uma

espécie de "sujeito", diante de

povo, os animadores

uma

infinidade de "objectos": a Igreja, o

Perante

leigos, as actividades e desafios pastorais...

o missionário é aquele que faz e acontece, ele pensa, projecta e
experiência de chegar de novo a uma Igreja diferente
executa, ele é o tal
tudo

isto,

A

um

e desconhecida é

A

maravilhoso exercício de quenose.

experiência

do não saber conduz-nos à atitude evangélica do aprender e não há nada
melhor para a nossa conversão pessoal e comunitária que a situação de
aprendiz.

3. Passar a

Quem
grande

Tem

um outro modelo eclesial

chega da Europa a Moçambique desde logo

"título"

da

moçambicana:

Igreja

as suas raízes

depara

se

"Igreja ministerial".

no tormentoso passado da

Igreja

Que

com o

significa?

moçambicana: com a

revolução marxista, ferozmente anti-cristã, grande parte dos missionários se
sair do país, tendo mesmo alguns sido expulsos. A jovem
moçambicana, nalgumas regiões do país ainda nascente, viu-se assim
a braços com a situação de ficar sem os seus padres e formadores. Leigos,
só leigos. E a proibição de qualquer manifestação pública da fé, punida
severamente, tornava ainda mais complicada a vida dessas comunidades
laicais. Em pouco tempo, Moçambique viu nascer uma verdadeira Igreja de
catacumbas: os que perseveraram aguentaram heroicamente a tempestade
da perseguição, com rasgos de fidelidade só concebíveis com a força de
Deus. A guerra não veio melhorar a situação: se, a partir de certa altura, a
intensidade da perseguição comunista abrandou, a guerra e a violência

viram obrigados a
Igreja

vieram tornar a vida das pessoas
os cristãos suportaram a situação

sionantes testemunhos de

Diante do insuficiente

que

se organizar:

em

num

com

Também aqui,
com impres-

verdadeiro inferno.

firmeza

amor evangélico.
número de padres,

e,

muitas vezes,

as

comunidades

cristãs

tiveram

pequenas capelas, por vezes escondidas no meio do

um

tinha na comunidade o seu lugar

bem

justiça e paz,

em

Mesmo

hoje,

em

viu

uma

verdadeira Igreja

de catacumbas: os

que perseveraram

aguentaram

tempestade da
perseguição,

da

com

rasgos de fidelidade
só concebíveis

com

a força de Deus

animadora de mulheres, animador da ajuda

fraterna, responsável das relações ecuménicas, ministro

os ministérios.

nascer

definido,

o seu serviço: catequista, animador de comunidade, animador de jovens,

animador de

Moçambique

heroicamente a

mato, os cristãos reunianvse para rezar e para partilhar a vida sofrida

que levavam. Cada

Em pouco tempo,

Eucaristia... são

que o número de missionários aumentou e

que vai crescendo o número dos padres diocesanos, prevalece este

mesmo modelo. As comunidades assentam em grande parte no bom
funcionamento destes serviços laicais e é com estas lideranças que o padre
misscto espiritaria

confissões de

tem que

um missionário

se entender, se quiser fazer

uma

correcta animação pastoral da sua

paróquia. Claro, já se está a ver que, deste
se

modo, toda a vida das paróquias

acha extremamente descentralizada: o polo não

é já o centro paroquial, a

mas passa a ser a pequena comunidade cristã. Ora,
algumas paróquias têm mais de cem destas comunidades, que hoje, em
paroquial,

igreja

certas regiões, se

tornaram grandes, cheias de

A equipa espiritana que está em Netia,

tem

cristãos e

de catecúmenos.

hoje, a seu cargo, cerca de 130

comunidades!

O desafio

missionário

com

comunidades,

como

é,

portanto, acompanhar, formar e conduzir estas

as suas lideranças.

Mas sendo

que a Eucaristia (que só

assegurar

tantas, e tão dispersas,

em

pode celebrar

se

cada

espiritual" de

comunidade uma ou duas vezes por ano!) seja realmente o centro da vida
destes cristãos? Como garantir que a estrutura dos ministérios laicais não se
torne numa autêntica "hierarquia paralela", que poria em causa, na prática,
a própria unidade da Igreja? Como ajudar estas comunidades locais a não
perderem o sentido de catolic idade e unidade da sua paróquia e diocese?
Se a tudo isto acrescentarmos a pouca maturidade cristã de muitas destas
comunidades, não é difícil compreender como, também aqui, "a messe é

muitos cristãos

grande e os operários são poucos". Poucos e fracos.

Muitas vezes se
de

fala, entre nós,

uma

"esquizofrenia

macuas. Nesta

"esquizofrenia",

as pessoas estão

com

Se a alma e o sentido de tudo o que aqui somos e fazemos é a evange-

tal

um pé na

fé cristã e outro

pé na religião
tradicional;

lização

questão fundamental: até que ponto é que este povo
evangelizado, quer dizer, até

um

cristãos

se fala, entre nós,

macuas. Nesta

fé cristã e

está,

uma

de

uma

assimilação por Cristo?

"esquizofrenia espiritual" de muitos

tal "esquizofrenia", as

pessoas estão

com um

pé na

outro pé na religião tradicional; muitas vezes nos inquietamos

muitas vezes

com uma

real dificuldade

nos inquietamos

religiosas

e

com uma

perfeitamente alheias ao Cristianismo, tanto na letra

real

realmente, a ser

que ponto é que está realmente a caminhar para

profundo envolvimento no Evangelho,

Muitas vezes

com uma

povo, é-nos indispensável estarmos obcecados

deste

que

se sente entre

o povo de abdicar de práticas

morais que são próprias da tradição macua ancestral, mas

como no

espírito.

dificuldade que

Afinal, são estas e outras as questões centrais de toda a problemática que

se sente entre o

genericamente designamos por inculturação e que,

povo de abdicar de

a nós, os missionários.

práticas religiosas
e

morais que são

próprias da
tradição

macua

ancestral,

mas

Também

sujeito,é o Espírito de Deus, que se

povo.

Às

Mesmo

vezes,

assim,

também

sabemos, nos ultrapassa

passa por nós, e nós

nem

sempre o percebemos.

muitos dos esforços e planificações da nossa pastoral,

nesta Igreja de Nacala, nesta Missão

uma

já

não somos nós os sujeitos: o verdadeiro
move, como brisa suave, no coração do

aqui,

em

Netia,

andam mesmo

à volta de

busca do caminho certo para fazer entrar o Evangelho na cultura,

transfigurando-a, purificando-a, conduzindo-a até à plenitude

do Reino de

perfeitamente
alheias ao

Cristianismo,
tanto

na

como no

Deus. Já sabemos que certo tipo de abordagens, que aberrantemente tendem
a canonizar e sacralizar a cultura, não ajudam nada num processo libertador

de evangelização.

letra
espírito

Talvez,

a

eles

uma

como

Como proceder,

os servidores se

os levar à perfeição,
difícil!),

missão espiritana

então?

vez mais, seguir o

bom

conselho de Libermann:

devem fazer aos

"fazei-vos

seus senhores, e tudo isso para

à santidade...". E a escuta, a atitude de serviço (tão

a firme determinação de

que tudo tem como objectivo, como único

Pedro Fernandes

condução para

objectivo, a

A

Pai é perfeito".

A

Aí chegar pacientemente,

participar.

fragilidade e lentidão...

santidade.

em

O

como o

"ser perfeitos

que todos somos chamados a

reconciliados

A santidade de Cristo,

com

a nossa própria

que Ele quer

seja a nossa e a

O resto são cantigas.

do nosso povo.

4. Passar a viver

A

Cristo.

santidade de Cristo,

com

os pobres

em

maioria dos cristãos das nossas paróquias,

nossos animadores leigos,
são marcados,

em

incompatível

com o

de conceber para

tem uma fraquíssima

que

se

incluem os

Os animadores

escolarização.

muitos aspectos, pela tradição macua ancestral, por vezes

um

Evangelho. Vivem

em

condições económicas

europeu, sobrevivendo

com

difíceis

o mínimo dos mínimos,

nascendo, crescendo e morrendo na mais absoluta pobreza. São estas

em

pessoas,

grande parte, os nossos companheiros de viagem. É a estas

pessoas que procuramos comunicar algo do que sabemos e vivemos de Jesus

E

Cristo.

como

um

com

essas pessoas

eles

que aprendemos a crescer como pessoas e

Muitas vezes ouvi, na Europa, que "os pobres nos evange-

Sempre achei bonita a

lizam".

que

é

cristãos.

mas nunca percebi bem como

expressão,

No

pouco mais.

Quem me

dera, claro,

podemos, vamos tentando

também

lutar por isso, e

"formação para o desenvolvimento".

ricos e

que os

televisão e internet.

Como

que os pobres fossem

No

damos

entanto, foi

que comecei a aprender alguma coisa do que

nome

a esse esforço o

foi

no

é

que comecei a

de facto nos evangelizam... Agora vou começando a perceber

famintos não tivessem apenas pão, mas

entanto,

meio dos pobres

de

aprender alguma
coisa do que
significa vencer

a

no meio dos pobres

nossa sede de ter

vencer a nossa sede

e

significa

de viver confor'

de ter e de viver confortavelmente, para nos pormos ao serviço dos irmãos

tavelmente, para

um grande centro comercial.
Os grandes movimentos de renovação da Igreja e, em particular, da Vida
Religiosa, alicerçaram-se todos num retorno à austeridade, à simplicidade e

serviço dos irmãos

que

nem sonham o que

seja

Não tanto como identificação com os pobres (ser pobre não é,
em si mesmo, uma coisa boa), mas como exercício pessoal e comunitário de
regresso ao essencial, de centração em Jesus Cristo, de renúncia ao acessório
em que tão facilmente se refugia o nosso egoísmo. E mesmo o que dizia
à pobreza.

Libermann (na

tal carta, claro):

têm necessidade de
abnegação deve
que

sensível

se

existir

espaço interior

em

que

nem sonham
que seja

e este espírito de

continuamente, pois que não é na variação de

um

em que

livre,

fervor

Netia,

se torna possível a abertura aos irmãos, a escuta,

a que os outros
esta

tem

sido

possam chegar

uma

um autêntico lugar
em Deus, porque nos

torna-se

de encontro

outros

purifica

com

com Deus

da nossa tralha

enquanto coisas e comodidades; e a tralha

inútil

o

e ficar. Para nós,

descoberta

desconforto material, quando o tentamos assumir

bem

sensível:

o

alegria e liberdade,

nos outros, e

com

os

inútil: a tralha inútil

enquanto apegos

e hábitos

de vida.

Mesmo
viver

assim,

somos

ricos.

Sim, sim, já sabemos que

como o povo, morreríamos em pouco tempo,

e

que

se

uma

tentássemos
tal

um

comercial

"para viver a vida de homens apostólicos, vocês

grande abnegação de vocês mesmos,

o

grande centro

tem a verdadeira abnegação". Este exercício de pobreza é o

ambiente próprio
espiritanos

uma

nos pormos ao

"descida

missão espiritaria

confissões de

Porém,

num

aos infernos" até corria o risco de ser ininteligível, porque ser pobre, por

mundo em que
abismo entre

um missionário

o

ricos

si

só,

não

nem

é virtude

ricos e pobres se

valor.

toma cada

Porém,

num mundo em

que o abismo entre

vez mais profundo, é muito grande o risco

e pobres se torna

de nos apresentarmos diante desta multidão de pobres e desvalidos como

cada vez mais

Igreja

profundo, é muito

de penetração.

grande o risco

com o Senhor Jesus

Como

uma

de produto religioso e muita capacidade

chegaremos à Igreja-casa-de-todos, o lugar de encontro

Cristo, Filho de

Deus

e

morto como escravo?

Deste modo, a nossa experiência de missão entre os macuas é

de nos apresentar-

mos diante desta

uma super-ONG

de poderosos,

desafio de fraternidade e de justiça. Ser irmão implica lutar pelo

também um
meu irmão,

ao lado dele, para que os seus direitos sejam respeitados. E são tantos os
multidão de pobres

abusos dos seus direitos!
e desvalidos

uma

como

Igreja de

poderosos,

uma

As

disfunções do Estado, que tarda a responder às

necessidades básicas de saúde e de educação; os honores praticados por

empresas e interesses económicos estrangeiros, esmagando os camponeses
pobres; a violência da corrupção e da impunidade.

super-ONQ de

que facilmente nos poderiam

produto religioso e

intervenção é sempre

muita capacidade

até de parcialidade.

uma

No

fazer cair

no

gota de água e pode

meio de tudo

É um mar de problemas,

desalento, já que toda e qualquer

isto,

mesmo

pecar de simplismo ou

somos levados, uma vez mais, à

da impotência": reconhecer, humildemente, que o grande

de penetração.

"espiritualidade

Como chegaremos

sujeito

à Igreja-casa-de'

sempre aquém do necessário. Diante do pecado, a atitude nunca é a

-todos, o lugar de

resignação,

encontro

com o

Senhor Jesus
Cristo, Filho de

Deus

e

morto

da missão não somos nós e que, por muito que façamos, ficaremos

orgulho.

nem

Ao

o cruzar os braços.

contrário, diante

estar isentos, a atitude deverá ser

activa,

frutos

do

qual, aliás, estamos longe

de

Isso seria cobardia,

do pecado, do

ou desânimo,

sempre a serenidade.

A serenidade

atenta,

que escuta a voz de Cristo crucificado nos pobres e nos inocentes

e

com a mesma atitude de Cristo crucificado: amor,
inconformismo com a morte e a denota, certeza antecipada de que

que responde a essa voz
perdão,

como escravo?

todos os nossos esforços pela justiça produzirão fruto, a seu tempo.

No

tempo

de Deus, o tempo da Ressuneição.
Descobrir Cristo nos pobres vai-se tornando assim

um caminho

de

regresso à fonte da nossa própria identidade espiritana: afinal, Poullart

pequena comunidade sem nenhuma pretensão
ou, muito menos, de mudar o mundo.
Despojando-se de tudo, Poullart des Places pretendeu tão somente seguir a
Cristo pobre, no silêncio, no escondimento, servindo-o nos irmãos pobres.
Ele, que nem sequer era padre...
Em Netia, mergulhados no meio de um povo pobre, cada vez mais

des Places

de

fundar

começou

uma

a sua

instituição

esquecido e instrumentalizado para servir o interesse dos grandes e poderosos,
estas são questões

bem

reais,

interpelações anepiantes, que nos poderiam

levar tão longe... Enfim, colocá-las seriamente talvez nos evangelize.

do "estar juntos" para o "ser comunidade"
meio de todos os desafios da missão, talvez o mais central e decisivo,
que encerra em si todos os outros, seja o desafio da comunhão. A comunhão
com Cristo missionário, sem a qual não seremos missionários. A comunhão
com o povo a que somos enviados e com a Igreja local em que nos inserimos. A comunhão na missão espiritana em que nos inscrevemos. A missão
5. Passar

No

missão espiritaria

Pedro Fernandes

nunca é minha, ela é uma possibilidade de participação que me é oferecida
no mesmo movimento de amor de Cristo. É uma participação comum,
que vivo

com

outros irmãos. Sobretudo nos últimos anos, tem-se tornado

possível crescer nesta

dimensão da missão comum: partilhar a vida com os
com eles na oração, escutar com eles o povo,

irmãos de comunidade, crescer
planificar

com

eles

o trabalho e

com

eles avaliar a

caminhada

A fórmula inicial do grupo espiritano de Moçambique

feita.

consistia

em

nigerianos, dois angolanos e dois portugueses, distribuídos por duas

nidades, cada
desafio

uma

uma com

três

confrades

(um por

nacionalidade). Era, já

do contacto com o outro: o outro, enquanto pessoa

história pessoal própria,

com uma

personalidade e

dois

comuaí,

uma

o

com

diferente,

sensibilidade

Eu

acreditava

nessa interna'

uma

cionalidade e

E o mais que badalado

nas imensas

em

possibilidades

nessa internacionalidade e nas imensas possibilidades

Mais ainda do

desse desafio. Mais ainda do que nessa altura, continuo hoje a acreditar e a

que nessa altura,

de que o futuro missionário da Congregação passa pelo

continuo hoje a

particulares;

mas o outro também como portador de uma cultura

tradição colectiva cheia de novidades e contrastes.

e

de

desafio da internacionalidade, a acrescer ao clássico desafio da vida

comum.
Eu acreditava
estar convicto

desse desafio.

crescimento na experiência concreta da vida

em comunidade

em Moçambique, como

Nessa época dos

inícios

convicção. Mas,

também

aqui, havia

uma

pluricultural.

acreditar e a

uma

estar convicto

hoje, essa era já

fronteira decisiva a atravessar:

passar da convicção ideológica à convicção experiencial, passar de

um

sonho romântico, a uma certeza sedimentada na experiência arriscada de
poder demolir irremediavelmente o sonho. Vencido esse risco, passando

também
dade

pelo sofrimento,

as palavras

começa

a ser possível perceber

com

pelo crescimento

vós deveis prover à vossa própria santificação e à santificação dos vossos caros

caridade,

sustentai-vos

desejos,

mutuamente uns aos

suavizai as vossas

defeitos,

julgueis (...) Evitai

a

na paz

mútuas penas,

rigidez

e

outros;

aliviai os

missionário da

Congregação passa

mais profundi-

de Libermann: "Como verdadeiros homens de comunidade,

confrades e irmãos (...) Deveis viver juntos

de que o futuro

na união da mais

perfeita

sustentai-vos nos vossos

na experiência
concreta da vida

em comunidade
pluricultural

vossos confrades, não os

nos vossos juízos, nas vossas palavras, nos vossos

na vossa conduta".

Reler estas palavras de Libermann faz-me corar e

sorrir:

talvez que,

do que isto significa, para além da adesão inicial
que nada tem de doloroso, não possa acontecer sem a experiência dolorosa
do fracasso e até do pecado. A nossa experiência internacional em
Moçambique foi marcada de contradições, fracassos, dolorosas rupturas.
Porém, a perplexidade diante do outro, aparentemente ininteligivelmente
"outro", provoca uma crise interior que obriga a rever as nossas própria
certezas e esquemas. Confrontando-me, naquilo que sou realmente, com
aquilo que o outro é, sou obrigado a questionar-me sobre a validade real que
para mim tem essa fé na vida comunitária internacional. Fechar-me nas
minhas certezas, eis a grande tentação do pecado. Sempre é mais fácil
sacrificar um sonho romântico que o meu orgulho e as minhas seguranças
pessoais. E o risco inevitável da passagem da ideologia à certeza experiencial. Esta é uma passagem que nunca está, aliás, inteiramente consumada,
afinal, a

aprendizagem

real

missão espiritaria

um missionário

confissões de

já

que

se

vão sempre apresentando novos níveis de profundidade ainda não

descobertos.

Não

aprendizagem não acontece apenas a partir da vitória

sobre este desafio,

mas acontece também na experiência do

O

impotência pessoal

com o

homens

"vós deveis ser

da

fracasso e

esforço de auto-superação e de auto-relativização,

imposto pelo confronto
ciais:

sem enfrentar

há, creio, vida comunitária internacional

este desafio; e a

outro, torna-nos mais fortes e

interiores,

das Regras e repletos do seu espírito".

homens de oração,

Libermann tinha

menos

fiéis

superfi-

observadores

razão, claro.

Conclusões provisórias

Relendo os
a

partir

As comunidades

ponto da caminhada, ousaria

que ficariam como a "moral da

provisórias,

caminho comunitário,

fracassos e os sucessos de todo este

deste

tirar

algumas conclusões

história":

missionárias inter'

l.Não há vida comunitária internacional na missão sem vida comunacionais estão

internacional na formação.

nitária

Se acreditamos que a missão
na comunhão concreta entre pessoas de
origens diferentes, então é preciso que a formação, que gera

votadas ao fracasso

espiritana é para ser vivida
se

forem constituí'

culturas e

das a partir de

gere "espiritanos internacionais". Os desafios que isso
impõe não são menores que os que se supõem na missão, mas a
formação é o lugar próprio para começar a afrontar esses desafios.
espiritanos,

fórmulas estereotU
padas, desligadas

da realidade. Pôr

2.

gente diferente a
viver e

Nada de mais
analisar

a realidade,

de

uma

coordenação e concertação; avaliá-lo

junta é

muito séria

coisa

e

responsabilizante

Há que

ter

.

3.

em

terísticas reais

programar juntos o trabalho; executá-lo

em comum. Também

ou contar com a boa vontade natural de cada um.

Como tudo o resto,

isto

As comunidades

preparasse e é para isso que serve a formação.

missionárias internacionais estão votadas ao fracasso

forem constituídas a

partir

de fórmulas estereotipadas, desligadas da

realidade. Pôr gente diferente a viver e a trabalhar junta é

de

muito

cada um, as suas

em

aqui não é

possível improvisar

se

conta as carac'

planificar e

equipa:

confrontando sensibilidades e pontos

a trabalhar

vista;

em

fascinante e enriquecedor do que trabalhar

juntos

reais

séria e responsabilizante.

Há

que

de cada um, as suas possibilidades

ter

em

reais

uma

coisa

conta as características

de responder a estes ou

possibilidades reais

àqueles desafios concretos, o seu perfil psicológico, emocional, os seus
de responder a
estes

padrões intelectuais e culturais. Isto supõe aceitar a Dessoa

ou àqueles

desafios concretos,

o seu perfil

ela

é,

real,

sim,

do confronto interpessoal e
intercultural, acreditando que há condições reais para que os esforços
desse confronto não sejam vãos.
será possível deixá-las entregues ao desafio

psicológico,

emocional, os
seus padrões

como

não continuando a sonhá-la como a quereríamos. É a partir do
não do ideal, que se deveriam constituir as comunidades. Então

4.

Os jovens

são frágeis. Por muitas razões, que não cabe aqui agora

intelectuais e

desenvolver, os jovens são

culturais

com

muitas páginas

mais não seja por

em

isso,

colocações de peões

um grupo vulnerável,

sensível, livro aberto,

branco, sequiosas de serem escritas.
as

num

Quanto

primeiras afectações não são simples
tabuleiro de

xadrez,

mas são

decisões

tremendas sobre a vida, o crescimento, a estabilidade e o futuro de

um jovem missionário.
missão espiritana
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5.

Sem

pretender a uniformização e a adopção de moldes comuns e

esmagadores das diversidades,

de ajuda para a nossa agilidade

seria

missionária se existissem realmente padrões

com o povo

para a nossa

comuns de entender

agilidade

com

missionária se

a vida religiosa, a missão, a organização comunitária, a relação

o trabalho e

Seria de ajuda

e a vivência dos conselhos evangélicos.

Se temas tão fundamentais como

estes

no essencial,
comunicação

comum,

a nossa linguagem

não constituírem, ao menos
tornar-se-á impossível a

o risco de

e a vida comunitária correrá

num

se tornar

existissem

realmente padrões

comuns de
entender a vida

insustentável diálogo de surdos.
religiosa,

6.

Para que a gestão do pessoal e dos recursos na missão possam ter

instância

importante que haja

amplitude internacional, é

verdadeira

de

autoridade

que ultrapasse os interesses particulares

desta ou daquela circunscrição, conferindo à missão
agilidade.

Nesse sentido,

descentralizado

que

seria

verdadeira

modelo

a missão,

a organização
comunitária, a
relação

com

o

trabalho e

com

o

da

povo e a vivência

autoridade central internacional

dos conselhos

organização

a

uma

uma

rever o próprio

talvez de

caracteriza

Congregação, conferindo a

Conselho Geral, naturalmente),

(o

uma
uma

um

administrativa

espaço de manobra muito

evangélicos

mais alargado.
Particularmente

que a autoridade
partilhado (esse

num

se

ambiente social e cultural como o de Netia,

entende como

um

é, aliás,

em Moçambique

político

e

uma forma

de poder monárquico não

dos problemas na forma de entender o poder

não

talvez

só),

que

um

dos grandes sinais

proféticos da vida missionária seja justamente o de manifestar

povo

um modo

como

expressão de colegialidade e espírito de equipa.

em

e vivido
lização,

de exercício da autoridade que

colaboração torna-se, assim,

que vale por

si

aí

uma

num

mesmo: tendo que

detentor de toda a autoridade, mas

reconhece

em

se

no meio do

entenda como serviço e

O trabalho partilhado

verdadeiro lugar de evange-

tratar,

com uma

não

já

com um homem

equipa, o próprio

povo

diferença, novidade libertadora, portadora de vida. Fazer

a experiência disso pode tornar-se

uma

fonte inesgotável de gratificação e

de crescimento pessoal e comunitário.

Uma
tem
e

outra dimensão importante na experiência missionária

sido a

com

leigos

casa de todos. Perceber isso de

A um

Netia

e

fraternidade entre missionários: a casa de cada

significativa

em

comunhão com religiosos de outras Congregações
missionários. Em Moçambique vive-se muito num clima de

do contacto

de Igreja

modo

um

é,

de alguma maneira, a

concreto torna-se

numa

experiência

como comunhão.

outro nível, sobretudo nos últimos anos, tem-se desenvolvido

um novo rosto de missão: os missionários leigos. Na nossa própria
comunidade há um jovem leigo missionário, de nacionalidade francesa, que
entre nós

connosco partilha a vida comunitária. Para além

desse, existem

vários outros, de várias nacionalidades, sexos e idades.

Com

na diocese

a sua chegada e

com

o tipo de presença que lhes é próprio, tem sido possível perceber que
novos ventos missionários sopram na vida da Igreja e que esta é, cada vez
mais, a hora dos leigos. Mas, mais

do que a "hora dos

leigos", é a

"hora de

missão espiritaria

confissões de

um missionário

todos", a hora da partilha de serviço e de vida fraterna.

simplicidade e profundidade espiritual

com que

A seriedade, riqueza,

muitos destes homens e

mulheres leigos vivem a missão, fazem-nos perceber o quanto perderíamos

não estivessem connosco,

se eles

e

nós

com

eles.

Uma

vez mais, se nos

coloca a nós, espiritanos, o novo desafio de integrar na nossa própria

Sonho com o
mesma identidade

vivência da missão estes novos e admiráveis interlocutores.
reforço da presença de leigos que connosco partilhem da

que

espiritana. Claro

isso implicará,

da parte da Congregação,

um esforço de

formação, acompanhamento e criação de condições económicas para que

um

ministério

tal

em colaboração

margens

6. Passar para outras

Quanto a

nós,

dispuseniO'nos a
criar

uma nova

presença missio'
nária

num lugar

onde nunca

ram

existi'

missionários

residentes,
interior

no

da

diocese: Itoculo.

A distância,
estamos já a
prestar

algum

Mais recentemente
Netia, já

com

sessenta, por

seja possível e sustentável.

nos colocou

se

uma

questão crucial: a missão de

bastantes anos de existência (foi fundada

combonianos), começa a dar

sinais

no

início dos anos

de maturidade eclesial que

permitem pensar que uma equipa de padres diocesanos a poderia assumir. A
diocese tem ainda poucos padres locais, todos jovens e em situação
económica delicada. Por várias razões, a missão de Netia se apresenta como
a mais favorável para uma nova equipa de padres diocesanos iniciar um
trabalho

com

segurança e estabilidade.

Vendo

isso,

disponibilizámos esta

missão e o nosso bispo aceitou. Quanto a nós, dispusemo-nos a criar uma
nova presença missionária num lugar onde nunca existiram missionários
residentes, no interior da diocese: Itoculo. A distância, estamos já a prestar
algum apoio pastoral àquele povo. Com essa experiência, apercebemo-nos

de quanto aquela região corresponde ao nosso carisma "de fronteira".

Depois de

um

longo caminho de discernimento e debate,

com

a

apoio pastoral

àquele povo.

Com

essa experiência,

apercebemo-nos

aprovação do bispo e dos superiores, tomámos a decisão de procurar meios
para

ali criar

um novo

centro missionário e de para

ali

nos transferirmos

brevemente. Essa tem sido para nós, de alguma maneira, a nossa mais
recente fronteira a atravessar.

Tudo estava por

fazer:

encontrar o lugar certo,

de quanto aquela

preparar condições financeiras para a construção, procurar água... Apesar da

região corresponde

vertigem que o risco nos

ao nosso carisma

aventura comunitária aliciante. Apercebemo-nos do interesse que o próprio

"de fronteira"

povo

faz sentir, este

novo

desafio tem-se tornado

uma

vai revelando, na perspectiva de ter missionários a residir por perto.
Entusiasmamo-nos com os nossos próprios avanços e progressos. Crescemos

diante dos fracassos e lentidão da caminhada, aprendendo os compassos de

Deus.

Acima de

tudo, sentimos a gratidão de poder participar

de construção de
e

com uma

Em
uma

Igreja

uma nova comunidade
jovem

lado

abandono no Senhor

Jesus.

comunhão com

em Netia tem sido,
um caminho de crescimento na

a

como

dirigidas a

Sua Páscoa, vamo-nos apercebendo,
aí

às

vezes

que tentamos

nós as palavras impressionantes de Libermann:

"É Ele que tem o plano de conjunto

missão espiritana

acima de tudo,
confiança e no

Aprofundando, nas nossas próprias passagens, a

dolorosamente, do seu total protagonismo na missão. E é
escutar

na caminhada
com um povo

e cheia de fecundidade.

suma, a experiência missionária

experiência espiritual,

nossa

eclesial, lado a

e

vocês,

vocês não têm senão vistas

Pedro Fernandes

parciais...

Ele

tem graça de estado para vos conduzir

e

vocês para serem

conduzidos por Ele nos vossos trabalhos. Ele é que é o arquitecto, e vocês, os
trabalhadores;
Ele.
e,

E

mas

trabalhadores inteligentes, e agindo

nesta harmonia e nesta

consequentemente, o sucesso. Sejam

fiel,

também

em

marcha de conjunto que
fiéis,

meus

perfeita

residirá

harmonia com

a graça de Deus

caros confrades, e

Deus

será

Ele."
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