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Adélio Torres Neiva*

chaves de leitura da missão
espiritaria
-

perspectiva histórica

*

Ocorreu a 2 de Fevereiro deste ano o 150aniversário da morte de Francisco Libermann,
o segundo fundador dos Missionários do
Espírito Santo. A 8 de Junho do próximo ano,
2003, passa o 300- aniversário de Fundação
da Congregação por Poullart des Places,
primeiro fundador* Ao recordar o itinerário da
Missão Espiritana, o autor conclui:
Como há 300 anos
A missão espiritana está ainda no seu começo:
E a hora de retomar os remos
Fazer-se ao largo e de novo
Partir para a outra margem.

1.

O

1.1.

itinerário da missão espiritana

Antes da fusão com a Sociedade do Coração de Maria

Entre os institutos
ria

como

fundada
viverá

religiosos,

os Espiritanos, escreveu

em

sem

1703 por

poucos terão tido

um jovem de

1986.

tão extraordiná-

De facto,

a obra

24 anos, estudante do colégio Luis, o Grande,

existência legal durante

dirigido por superiores cuja idade

uma história

um historiador jesuíta em

30 anos. E durante 60 anos, o seminário

foi

pouco ultrapassava os 20 anos. Os seminaristas

faziam parte do corpo directivo do seminário,

como

Sacerdote da Congregação do Espírito Santo, Licenciado

se se tratasse

em

de

uma

repú-

História pela Universidade de

Coimbra, Professor de Missiologia na Universidade Católica, Chefe de Redacção da revista Portugal

em

Africa, Director da Revista Encontro.

missão espiritana,

Ano

1

(2002)

n.

Q

l,

13-28

chaves de leitura

da^ missiw^espjíritana

no

blica de estudantes,

dizer

^ers^ectiva^ histórica

»

de Henry Koren

No

1

.

No princípio

Espírito Santo" (Sodalitium) era

a "Associação do

a que estavam associados o alfaiate e o cozinheiro.

As pequenas comunidades para

Espírito Santo"

princípio a "Associação do

formada pelo fundador e mais dois seminaristas,

acolher os aspirantes ao sacerdócio destina-

(Sodalitium) era

dos às paróquias rurais pobres, segundo o espírito do concílio de Trento, era

formada pelo

modelo muito em voga nessa

fundador e mais

filhos

dois seminaristas

comendas

de famílias

Uma

ricas,

e benefícios

Os grandes

época..

um

seminários, reservados aos

formavam padres aburguesados, mais

interessados nas

do que na vocação sacerdotal.

vez terminada a sua formação, os padres do Seminário do Espírito

Santo eram destinados aos serviços apostólicos mais modestos entre os pobres e
os

abandonados e toda a formação recebida os preparava para

Libermann, a

em

1734, ela

esse ministério.

com os Missionários de
fundação foi mais um movimento que uma organização e quando
adquiriu uma estrutura visível como instituto secular de direito

Durante quase 150 anos, ou

seja até à sua fusão

diocesano, esta estrutura consistia apenas

para poder ter personalidade

pela

lei civil

O vigor da

nem

promessas, subscreviam apenas

fundação de

var os estatutos, de resto de

um

num
legal.

corpo de directores, requerido

Os

contrato

uma extrema

directores

em

que

se

não faziam votos

obrigavam a obser-

concisão.

O vigor da fundação de Poullart des Palces não provinha da sua organização,

Poullart des

Palces provinha

mas do seu carisma

do seu carisma e

Associados", que era a

do seu espírito

todos os sacerdotes formados no seminário, eram considerados "espiritanos e não

e

do seu

espírito.

lista oficial

Só

dos

os directores

constam do "Registo dos

membros da Congregação, mas

tinham qualquer outro compromisso que não

fosse

até

o do sacerdócio. Para

1848

eles

o

sacerdócio implicava a disponibilidade evangélica na obediência ao Espírito

para o serviço dos mais pobres e dos mais abandonados. Essa disponibilidade era

marcada por uma vida de pobreza muito exigente. Para Poullart des Places

a fide-

lidade ao Espírito passava pela fidelidade aos pobres. Essa era efectivamente a

com que Poullart des
uma Regra para a sua Congregação.

sua marca de origem. Foi talvez essa evidência que fez
Places não sentisse a necessidade de escrever

A grande Regra que ele escreveu e
esse livro

A

legou aos seus sucessores

que os espiritanos aprenderam a

sua Regra era de facto

tempo das

origens.

uma

ler e

regra interior,

Os Regulamentos que

foi

a sua vida e foi

conservaram como

como

um

tesouro.

a de Francisco de Assis

no

ele escreveu para o seu seminário são

apenas linhas de conduta para os serviços da casa. Será Bouic, o seu sucessor, que

em

1734 passará para texto essa regra que Poullart des Places viveu na vida.

A primeira abertura da Congregação às missões longínquas só aparece codificada nesta Regra de 1734 e recupera
Places:

No tempo

do fundador só

se

um

sonho da juventude de Poullart des

podia

ir

para as missões longínquas por

intermédio das Missões Estrangeiras de Paris, que nessa altura estavam imbuídas

de jansenismo. Poullart des Places, formado na escola dos
escolhido essa via.

Mas

Koren, Henry. Essai sur
Spiritaine,

missão espiritaria

n9

5 p. 7 a 23.

le

Jesuítas,

não podia

ter

logo que as circunstâncias o permitiram, ou seja à volta

charisme spititain au

fil

de

1'histoire

de 1703 à 1839. In Mémoire
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de 1730,

as

missões longínquas entraram na

ritanos tomaram-se missionários

u

lista

das suas preferências.

Os

espi-

Ad Gentes". A Congregação alarga o seu pro-

jecto de formação de clérigos pobres para a evangelização dos infiéis; passa de

sociedade de instituto de direito diocesano a sociedade canonicamente instituí-

da Propaganda.

da, sob a jurisdição

O

testemunho que umas dezenas desses padres deram entre os índios da

Acádia,

com nomes que

o missionário cuja vida
P.

ficaram na

se

memória

confundiu durante

como o P.Pierre Maillard,
30 anos com os índios Micmas, ou o
espiritana

Le Loutre, o apóstolo dos Acádios, ou PLe Guerne, o missionário dos refugiados

e excluídos de todas as fronteiras,

ou o santo P Lanoué que toda a Guiana

recor-

da e os aborígenes do Extremo Oriente, onde 7 espiritanos foram bispos, levou o
capelão geral da colónias a propor à Congregação a aceitação oficial da assistência

de todas

espiritual

quadro dos seus

as colónias francesas,

territórios

quando o governo francês reorganizou o

em

ultramarinos

1760.

Com

esta

Congregação, todos os missionários ficam a pertencer legalmente ao
até

aí,

esta pertença era limitada aos directores e professores

opção da

Instituto, pois

do seminário.

A situação da Congregação após a Revolução Francesa mostrou a fraqueza de
que a Congregação enfermava pelo facto de
tituto estruturado.

ser

mais

um movimento que um ins-

A congregação nada tinha previsto para a sua expansão e o

seu crescimento; não tinha estruturas jurídicas para exercer a sua autoridade

sobre os padres mal preparados que foi obrigada a aceitar por pressões do governo,

nem possibilidades de

lhes dar a formação necessária.

Os

esforços feitos pelos

superiores gerais Fourdinier e Legay, para inserir os padres coloniais
e nas estruturas da

seu carisma não sofreu quebra,
declínio

mas por

si

em

mas de
1.2.

espírito

O

revelou-se incapaz de impedir o seu
e instabilidade

A chegada do

que

se seguiu à

PLibermann

e dos seus

1848 salvou-a da extinção iminente, emprestando- lhe

as estrutu-

ras necessárias, a

ter

só,

no período de grande turbulência

Revolução Francesa, por quase 50 anos.
discípulos

no

Congregação esbarraram com dificuldades incontornáveis.

renovação do pessoal e

a renovar e de lhe dar

uma

um novo

direcção capazes não só de a

élan

man-

2
.

Depois da fusão com a Sociedade do Coração de Maria

com Libermann que a Congregação se tornou especificamente missionátomando a Africa como seu principal campo de apostolado... E então que a

Foi
ria,

Congregação ultrapassa a fronteira das colónias francesas para
lização dos infiéis

em

se abrir à

evange-

qualquer parte do mundo.

Depois, Libermann alarga o seu horizonte às situações de exclusão social na

Europa, à formação de futuros sacerdotes e à educação da juventude.

A formação nos seminários era uma herança das origens, que remontava já a
Poullart des Palces e

em que Libermann se sentia à vontade. Não é por acaso que
Libermann foi a fundação de um seminário
em Roma.

a primeira fundação após a morte de

para o clero francês

Ibidem

missão espiritana

chaves de leitura da missão ^espiritaria

Quanto

às obras sociais

»

na metrópole,

£>ers£e çtiva^ histórica

no

estas integravam-se perfeitamente

quadro da categoria das pessoas mais abandonadas do pós Revolução Francesa.

A revolução industrial criara um proletariado indefeso, a gritar por socorro e por
amparo. E as iniciativas em seu favor multiplicavam-se por toda a França. A
Obra social de Bordéus lançada por Libermann daria o sinal de partida. O orfanato de S.Michel-en-Prisiac, na Bretanha, a Casa da Providência na Reunião, a
Auteil, em Paris, e outras similares no Senegal, no Gabão,
em Angola, na Martinica, na Guadalupe, situam-se nessa frontei-

Obra dos Órfãos de
no Bagamoio,
ra.

Por sua vez, os colégios eram

Congregação

e para a

um

espaço privilegiado para a visibilidade da

promoção vocacional. Foi por

em

de Libermann os espiritanos não hesitaram

mentos de educação na França, na

Alemanha, no Canadá

em

Irlanda,

isso,

que logo após a morte

assumir importantes estabeleci-

e nos Estados Unidos. Será

Portugal,

na Trindade, na

Schwindenhammer o

gran-

de impulsionador da diversificação de obras na Congregação: ele fundaria 79

Com Libermann

novas fundações, das quais 33 na Europa e Estados Unidos; no seu tempo

a Congregação

ram-se 30 colégios e seminários, praticamente

se tornou

especificamente

missionária

um

abri-

por ano. São desta época

nomes como Blackroch, Rochwell na Irlanda, Espírito Santo em Braga e Santa
Maria no Porto, Colégio do Espírito Santo nos Estados Unidos, hoje Duquesne
University, Santa Maria na Trindade, S.Marcial no Haiti, etc.
Outra nota que a presença de Schwindenhammer legou à Congregação foi a
transformação de sociedade de vida apostólica

em Congregação

religiosa

com

votos públicos; o instituto passa da dependência da Congregação da Propaganda

para a jurisdição da Congregação dos Religiosos.
Foi esta diversificação de obras que veio consolidar a internacionalização da

missão espiritana, que a caracterizou na segunda metade do século XIX.

Libermann desejava ver a Congregação expandir-se para além dos
franceses,
rios

nomeadamente nos

para as suas colónias.

países coloniais,

territórios

que poderiam fornecer missioná-

Na sua correspondência encontramos referência a esta

intenção a respeito da Alemanha, da Bélgica, da Irlanda, da Inglatena, da

Espanha, de Portugal, do
Tunísia. Será

que

seu sucessor

no governo da Congregação,

Com Mons. Le Roy novas províncias foram criadas na Bélgica, Holanda,

Inglaterra,

80

dos Estados Unidos, da Africa do Sul e da

fundações na Irlanda, Alemanha, Portugal, Inglaterra e Estados

se abrirão

Unidos.

Brasil,

com Schwindenhammer,

Canadá

países: os seus

e Polónia.

membros

Hoje

os Espiritanos trabalham

Mais perto de nós, uma nova aurora marca a missão
- a renovação conciliar levou a rever a teologia e a

Uma nova aurora
marca a missão
espiritana

passagem de

uma

Congregação a

ou trabalharam

em

são originários de 33 nacionalidades.

missão geográfica a

uma

espiritana:

pastoral missionária.

A

missão de situações, levou a

privilegiar a missão transcultural e as

comunidades internacio-

nais;

- a emergência das independências

e das

novas

igrejas,

nas terras de missão,

levou os Espiritanos a passarem de protagonistas dessas igrejas a seus auxiliares;

missão espiritana

a acção pela justiça e pela paz

como

parte integrante da missão levou os
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Espiritanos a investir cada vez mais nessa fronteira. Passou-se

do ministério junto

dos escravos ao ministério junto dos refugiados, emigrantes, excluídos, jovens

em situação de

risco.

Da

luta pela

promoção

e

desenvolvimento, passou-se à luta

da pessoa, ao respeito pela diversidade

pelos direitos e a dignidade

cultural,

ao

diálogo inter-religioso;

- durante 300

anos, os Espiritanos investiram

Mas o progressivo crescimento

na formação de novas

igrejas.

e maturidade dessas novas igrejas levou-as à toma-

da de consciência da sua vocação missionária e à implantação do carisma

espiri-

O centro de gravidade da Congregação desloca-se do hemisfério norte para o hemisfério sul. A missão em sentido único converte-se cada vez
tano no seu

mais

em

seio.

missão

Como

em

sentido recíproco.

última palavra desta caminhada de 300 anos, os Espiritanos voltam-

o continente das

se para a Ásia,

religiões ancestrais, das culturas milenárias,

do

planeta jovem, da geografia dos pobres, das grandes manchas de exclusão social.

Aí

se joga

o futuro da missão espiritana.

Se quiséssemos reter os passos mais significativos desta caminhada lembraríamos: a formação de seminaristas pobres

do clero colonial na segunda; a acção
dação de novas

igrejas

na primeira parte do século XVIII

em favor dos

na Africa no século XX; a implantação do carisma

XX

1.3.

A missão espiritana nas convulsões da História

Durante

mente
se

espi-

na segunda parte do

ritano nas novas igrejas e a abertura da Congregação à Ásia

século

e a

negros no século XIX; a fun-

estes

300 anos,

a

difíceis e turbulentas.

Congregação passou por experiências

As convulsões

políticas e sociais

em

particular-

que a Europa

envolveu, entre as quais sobressai a Revolução Francesa, as lutas pela posse e

disputa das colónias, as guerras tribais e coloniais, as lutas das independências

nas colónias, as guerras liberais nas metrópoles, os conflitos de natureza eclesiástica, as

duas guerras mundiais, a de 1914-1818 e a de 1939-1945, as revoluções

de caracter nacional

que

lidar a

com

missão espiritana.

no

isto

teve

A congregação foi suprimida duas vezes,

uma

pela

ultramar,

Assembleia Legislativa, após a Revolução Francesa,

Napoleão

em

em

1809, e várias vezes ameaçada de extinção.

XIX, quatro revoluções,

com

tudo

as suas repercussões

1792 e outra por

Só durante o século

três das quais anti-religiosas e anti-clericais,

desafiariam

a sobrevivência da Congregação.

Com a revolução de

1830, o seminário do Espírito Santo foi fechado pela ter-

ceira vez e todos os missionários

Em

1848

mou al~

estala a

ameaçados de serem expulsos das colónias.

Revolução de Fevereiro que pôs fim à monarquia

República pondo

em

risco

mais

uma

e procla-

vez a Congregação, obrigando o

P.Leguay a demitir-se de superior geral, sendo substituído pelo P.Monet, que

sal-

vou a Congregação.

Em

1870, a guerra entre a França e a Prússia obrigou a evacuar o seminário

de Chevilly, tendo os livros e os arquivos sido enterrados na cerca do seminário.

Na

Casa Mãe,

em

Paris,

o superior geral

foi

obrigado a deixar a cidade.

Na
missão espiritaria

çhaves de leitura ^mws^esj?iritjaiw^ Jersjeçtíya histórica
t

Alemanha, por sua

Em

Bismark expulsaria todos os espiritanos.

vez,

1902, a perseguição do anti-clerical Emile Combes, obrigou a França a

fechar 12 casas e 300 confrades,

1300 aspirantes, ficaram na

Em

uma

centena dos quais idosos e doentes, e mais

rua.

1905, só a argúcia do superior geral, Mons. Le Roy, conseguiu salvar a

Congregação de mais uma vez

Em

1910,

em

Portugal,

ser suprimida.

com

a

proclamação da Republica, a província portu-

guesa perdeu todas as suas casas, excepção feita à Procuradoria das Missões, e os
confrades obrigados a procurar refúgio

no

estrangeiro.

Durante a Grande Guerra de 1914-1918, mais de 600 padres, irmãos, escolásticos e

noviços espiritanos foram mobilizados para a guerra.

com

guerra, praticamente todos os jovens

Na

Nos

países

em

mais de 18 anos foram mobilizados.

França 320, na Alemanha 330, serviram

como

soldados, enfermeiros ou

capelães.

Na

segunda Guerra Mundial de 1939-1945, na Alemanha, os seminários

foram fechados

Kenecksteden transformado

e

em

hospital militar.

Na

França e

na Alemanha foram mobilizados para a guerra 570 confrades, dos quais foram
mortos 24 franceses e 101 alemães, que hoje repousam no cemitério de
Kenecksteden.

Na Polónia a vice-província foi extinta,
em Dachau.

os arquivos destruídos, e

alguns confrades mortos, incluindo dois

A

1

de Janeiro de 1962, durante a independência do Congo, 20 missionários,

dos quais 18 espiritanos belgas, foram mortos de

Em

1967-1970

abandonar o

irlandeses a

Na

uma

só vez,

em

Kongolo.

guerra do Biafra, na Nigéria, que obrigou 300 espiritanos

foi a

Guiné-Conakry,

país.

em

1967, Sekou Touré anuncia a expulsão dos bispos,

padres e religiosos não africanos, entre os quais 31 espiritanos

No Haiti, em 1969, 200 espiritanos foram obrigados a retirar.
Em Angola, a guerra da independência fez com que meia dúzia de
fossem assassinados, 85 abandonassem o

país,

confrades

40 missões fossem ocupadas e 20

fechadas.

Às

situações de guerra, poderíamos acrescentar as dificuldades

do clima e

as

grandes catástrofes que enlutaram a história espiritana durante estes 300 anos.

Entre 1842 e 1852, portanto nos 10 anos

em

que Libermann esteve à frente dos

Dos 10 primeiros

destinos da Congregação, partiram para a Africa 47 espiritanos, dos quais 20 mor-

missionários,

reram

com menos

Dos 10 primeiros

de 30 anos e 15 tiveram que regressar à Europa por motivos de

7 morreram

saúde.

durante o

são.

primeiro ano de

P.Schwindenhammer,

A
Em

missão

25 anos.

No

na mesma

em

falecidos até ao fim

No

Bagamoio,

Sudão, os

do governo do

1895, foi de 30 anos.

três

em

três

cinco anos morreram 12

morreram nos

com

três pri-

a idade média de

primeiros missionários morreram todos

em

três

anos

residência.

1920, o naufrágio do "Afrique" sepultou

espiritanos. Vários outros naufrágios

missão espiritaria

morreram durante o primeiro ano de mis-

Angola, dos primeiros quatro missionários,

meiros anos.

Em

missionários, 7

média de vida dos 100 missionários

no mar Mons.

Jalabert

com

15

vitimaram também não poucos confrades.

Adélio Torres Neiva
U

E em

outras partes, muitos outros santos, mártires, confessores..." assim reza

o martirológio espiritano

2.

Chaves de

2.1.

leitura da

missão espiritana

A missão espiritana e as periferias da História

A constante que acompanha a missão espiritana ao longo da sua história são
os "mais pobres e

abandonados na

é o seu fio condutor

igreja

de Deus, especialmente os

destes pobres foi-se diversificando ao longo destes

sem amparo,

sacerdócio
nias, os

em

Este

O rosto

300 anos: os aspirantes ao

os índios das missões longínquas, os escravos das coló-

negros africanos, os emigrantes e refugiados, os órfãos e crianças da rua,

em

as igrejas
1.

infiéis".

sempre recordado nas 13 revisões das Constituições.

Os

dificuldade.

Recordemos alguns dos

escravos das colónias.

seus rostos mais significativos:

O "Código dos Negros" estabelecido por Colbert

1685, nos seus 60 artigos, coloca os escravos na situação de não humanos.

Paradoxalmente, é-lhes reconhecida

uma

medo do inferno. Durante muito tempo,
com humanizar esta situação do que em a abolir.

lhes a obediência e o

pou-se mais

Conhecemos hoje
de

ros

uma

em

a missão espiritana
ao longo da sua

em

pelo

núme-

história são os

menos

Angola. 12 por cento

terão morrido durante a travessia. Durante os três séculos

devem

ter sido

em

comércio: S.Jorge da Mina, a ilha Goreia,

negra", a ilha de Zanzibar,

que este comércio

60 a 70 milhões os escravos deportados.

Certos portos da costa africana ficaram célebres

Casa dos Escravos, que João Paulo

em

como

u
e

na

mais pobres

abandonados

igreja de

os infiéis"

poios de referência deste

Dakar, onde ainda hoje existe a

Bagamoio,

um dos principais centros

do

comércio dos negreiros da Africa Oriental.

A abolição do tráfico dos escravos foi um processo lento que começou pelos
fins

do século XVIII e levou quase cem anos a implementar.

Nesta

luta anti-esclavagista

entraram várias forças

religiosas: os liberais e os filósofos

defensores dos direitos do

der a sua

imagem

políticas,

os governos europeus, interessados

A

em

em defenem

e as suas colónias; as potências protestantes apostadas

difundir o seu credo religioso e a Santa Sé, que depois de

condenava

humanitárias e

da Enciclopédia saídos da Revolução Francesa

homem;

não poucas

hesitações,

1839 o comércio dos escravos.

retoma da missão no século XIX inscreve-se neste movimento de con-

A Obra dos Negros de Le Vavasseur emerge neste
A necessidade de uma mobilização em particular a favor dos escravos
negros, era uma prioridade sentida por muitas forças da sociedade envolvente. O

fluências anti-esclavagistas.

contexto.

testemunho vivo dos dois crioulos do seminário de S.Sulpício,

Bourbon

e outro

Libermann

um

do

Haiti, duas ilhas de

má memória

um

esclavagista,

da ilha

eram para

aguilhão que não podia deixar de doer.

O projecto de Libermann aparece

assim

como um ponto de

Deus,

especialmente

apelidou de "santuário africano da dor

II

em frente do

que

acompanha

número dos deportados no Senegal, na Costa da Mina ou

Costa dos Escravos, no Gabão, no Loango, no Zaire,

esteve mais activo,

a Igreja preocu-

a rota dos escravos da Africa para as Américas e os

das mais tristes histórias da humanidade. Calculasse

12 milhões por ano, o

A constante

alma: para a salvar é preciso ensinar-

confluência de
missão espiritana

•

çhaves de leitura da^ missão espiritaria

-

perspectiva^ histórica

-

t

iniciativas convergentes

que davam conteúdo a

uma

mística de serviço aos mais

pobres e abandonados, que está na base da Obra dos Negros. Vai ser a partida
dos escravos libertos da América, que
Filadélfia,

com Mons.

Barron, enviado pela igreja de

regressam à sua Africa natal, a Libéria, Serra Leoa e Senegal, que dará

origem ao Vicariato das Duas Guinés, que vai abrir o caminho aos missionários
de Libermann.
2.

Os negros foram

outra das periferias que marcaram a missão espiritana.

opção pelos negros insere-se

num

contexto cultural marcante de toda

A

uma

época. Antes de descobrir a Africa, Libermann pensa sobretudo nos escravos do
Haiti, de

Bourbon

pensava.

Os negros não eram necessariamente

e

em

que Libermann

os da raça negra.

Negros eram os

da Maurícia. Estes é que eram os negros

mais desprezados daquele tempo, sem qualquer conotação de

cor.

Serão os abo-

que substituirão a palavra "nègre" por "noire", precisamente por

locionistas

causa da sua conotoção negativa.

A

Africa só será descoberta por Libermann

depois de, por motivos políticos, as portas do Haiti e das outras colónias se terem

fechado aos franceses. Será então que providencialmente, Mons. Barron virá
pedir missionários para as Duas Guinés,

não tinham

terra para

onde

quando

os seus primeiros missionários

ir.

A opção de Libermann pelos negros não era simples adesão intelectual a uma
causa,

mas

escreveu

identificação afectiva

ele, é

seus confrades da
directivas,

S.Paulo,

com

os mais abandonados.

"O

nosso projecto,

entregarmo-nos a Nosso Senhor pela salvação dos negros". Aos

comunidade de Dakar, Libermann, numa da

recomendará que

quando nos

diz

se

suas mais célebres

façam "negros com os negros". É a teologia de

que "Cristo

se

humilhou a

si

mesmo, tomando

a condi-

ção do servo, tornando-se obediente até à morte e morte da cruz."
3.

Outra grande intuição de Libermann

hora de Deus para a Africa.

r

4

tista era

a

hora
,

úe

coberta da Africa.

Os

fixaram-se sobretudo

,

foi ter

compreendido que

esta era a

O século XIX foi de facto, o grande século da redes-

portugueses quando descobriram a Africa no século XVI,

no

litoral,

deixando o interior do continente entregue ao

'

As

^ vara
Deus

seu mistério.

ir.

feito esquecer a Africa,

especiarias

da índia e o ouro

e pedras preciosas

do

Brasil

tinham

'

deixando-a na periferia da História. Agora, no século

XIX, a revolução industrial

do vapor, veio relançar

Os grandes

com

a arte

o seu recurso ao aço, a descoberta da hélice e

da navegação e a Europa

fez-se

de novo aos mares.

exploradores de então, desventram o interior do continente africa-

no, percorrem a Africa

em

todas as direcções e fazem da Africa a vocação da

Europa.
Depressa, os governos europeus, a princípio reticentes,

dos desafios que

tais

tomam

consciência

revelações lhes lançavam e a corrida para a Africa come-

çou: corrida política, pela ocupação do território, corrida militar, pela sua defesa,

corrida científica, pelo seu estudo, corrida

económica pela sua exploração

e

corrida filantrópica, pela sua ajuda humanitária e programas de desenvolvimento.

Criam-se Ministérios das Colónias, fundam-se Sociedades de Geografia,

criam-se museus de etnografia e botânica, publicam-se relatórios e fazem-se colóquios e conferências.

missão espiritaria
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A intuição de Libermann fá-lo compreender que esta "hora da África" podia
hora de Deus. "Nisto tudo

ser a sua

vê o dedo de Deus que na sua Providência

se

quer que esta raça abandonada durante tanto tempo, se levante rapidamente do
estado miserável

em

que

se

encontra há tanto tempo... Temos, no entanto, de

bem

reconhecer, que todos estes recursos suscitados para o
ser- lhes prejudiciais.

Os

escória da Europa e são inimigos da Igreja.

dessa gente, pode ser que contribuam

mas acabarão por

porais,

dos negros,

provêm na sua

funcionários dos governos

podem

maioria, da

Se chegam a introduzir-se no meio

um pouco para aliviar as suas

levar as suas almas à ruína... Se

misérias cor-

chegarmos tarde

demais, estes povos perder-se-ão para o erro e para a depravação dos costumes".

Mais de 2000 espiritanos partirão efectivamente para a Africa até ao princípio
do século XX.

2.2.

As

O homem como caminho da missão

2.2.1.

A

teologias subjacentes à missão espiritana

promoção da pessoa não esteve ausente na missão do passado. Mas

é

sabido que o modelo de missão então adoptado, privilegiava o anúncio imediato da fé e da urgência da salvação das almas, deixando para segundo plano
outras dimensões da pessoa.
cultural,

O

resultado é que faltava o apoio sociológico e

o que tornava a conversão extremamente

Libermann no seu projecto missionário

em

crescimento da pessoa
de que a

e familiar
tais.

fé

frágil.

está particularmente atento ao

todos os seus domínios e ao amparo sociológico

precisa para resistir a todas as vicissitudes ambien-

Assim, o mais urgente não era baptizar, mas promover a pessoa até a

motivar para o seu baptismo. As escolas profissionais

um

e agrícolas

ocupam

espaço importante na geografia da missão espiritana. Os relatórios das

missões sublinham sempre a importância da escola
sionária.
rior,

A

escolas primárias nas missões centrais

escolas normais.

A

prioridade mis-

Na

em

elas 8 mil professores.

contava mais de

ção pedagógica.

e,

certos lugares, colégios e

organização escolar das duas dioceses de Onitsha e

Owerri empregavam só
tas dioceses

como

rede escolar incluía escolas rudimentares nas aldeias do inte-

uma centena

As missões

espiritanas des-

de estabelecimentos de forma-

Nigéria a Congregação chegou a dirigir

uma

dúzia de

colégios.

Desde 1852 que uma escola técnica bem apetrechada funcionava no
Senegal,
te.

com

oficinas de todas as profissões consonantes

As mais importantes

Boké (Guiné), Onitsha
Bagamoio (Tanzânia)

(Nigéria),

e Zanzibar.

cinas de Nhazobil foram

em

destas escolas foram abertas

uma

Libreville

Algumas

com

o meio ambien-

Negazobil (Senegal),

(Gabão), Huila (Angola),

delas tornaram-se célebres: as ofi-

espécie de Empresa de Trabalhos Públicos para

todo o Senegal. Nos anos 50 mais de 200 escolas profissionais funcionavam
nas missões espiritanas da Africa.
tadas

em

As

1933 por 179 aprendizes.

A

sete oficinas de

escola para

Caconda eram frequen-

Libermann

era verdadeira-

mente o futuro da missão.
missão espiritana

.
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A missão espiritana e o encontro de culturas

2.2.2.

Libermann recomendou logo aos
dade de Dakar e do Gabão, que

se

seus primeiros missionários, os da

seu espírito; que se fizessem negros

com

os negros para os formar,

O

da Europa, mas segundo aquilo que lhes é próprio.
dúvida

O

encontro

cultural é

dúvida

sem

critiva,

característicos

da missão
espiritana

no campo da

geografia des-

da história natural, da etnologia, da história e da linguística

Quanto

1

não à maneira

encontro cultural é sem

dos aspectos mais característicos da missão espiritana. Este encontro

cultural manifesta-se sobretudo através de estudos

um dos

aspectos mais

um

comuni-

despojassem da Europa, dos seus costumes, do

domínio remontam

à Geografia Descritiva, as contribuições neste

sobretudo aos primeiros tempos, quando a carta geográfica da Africa estava

ainda por saber.

As

viagens pelo mato,

no

no

boi cavalo ou

cionavam ao missionário o estudo da geografia

local,

carro bóer, propor-

nessa altura quase comple-

tamente ignorada. Particularmente notáveis foram os 55 mapas,

Augouard
cursos

e

do Oubangui. Baseando-se

em quinze

anos de navegação nes-

de água, desenharam as suas cartas hidrográficas seguindo os melhores

métodos astronómicos

e hidrográficos. Trabalhos

de Paris publicou e premiou
os

que Mons.

e os seus missionários revelaram, pela primeira vez, importantes per-

do Congo

tes cursos

em

com o prémio

que a Sociedade de Geografia

Fournier. Outros espiritanos traçaram

mapas de Staneley Pool, do Sudão Ocidental, de Angola, particularmente o

P.Duparquet

com

certas regiões

Em

as suas

Viagens na Cimbebásia, do interior do Oubangui e de

do Leste -Africano.

Angola, o P.Lecomte, membro correspondente da Sociedade de

Geografia de Lisboa, estabeleceu o primeiro croquis hidrográfico da região situa-

da entre Cassinga, Cafima e Massaca e o P.Bonnefoux forneceu elementos de
grande utilidade aos cartógrafos portugueses, pelos seus numerosos croquis,
çados
2.

com

Outros missionários investiram sobretudo no estudo da Botânica.

Klaine, foi

tra-

escrupulosa exactidão, das regiões por ele percorridas.

um

botânico, que não só introduziu novas plantas

enriqueceu vários museus

com

em

milhares de espécimens. Outros,

Africa

como

O

P
como

os Padres

Sacleux, Tisserant e Sébire notabilizaram-se por estudos de Botânica, de grande
interesse científico.

tem
tas

O

P

François Roher tornou-se

vários estudos publicados sobre esta matéria.

têm

os

nomes de Klaine

Dekindt, Le Roy,

Trilles,

um

perito

etc.

Maria Antunes,

O PJosé Maria Antunes foi um gran-

de cultor da ciência das plantas. Das colecções que

fez

no

distrito

tem hoje cerca de 100 espécimens, no herbário de Coimbra.
colecções, cerca de 80, está depositada

apicultura e

Mais de 200 espécies de plan-

e de Sacleux, de Duparquet, José

Raimbault,

em

da Huila

exis-

A restante parte das

no Museu Botânico de Berlim, no Museu

no Museu da Universidade de Coimbra, no de Lisboa, no
Centro Botânico da Junta das Missões de Lisboa, no Museu de História Natural
Britânico de Londres,

de Paris e nos Jardins de Kiev. Este material forneceu diversos tipos clássicos aos
quais foi dado o seu

nome: Pterocorpus Antunessi, Acácia Antunessi, Albizzia

Antunesiana. íntimos colaboradores do P.Antunes foram os Padres Bonnefoux
e Dekindt. Este

tem uma avultada colecção com mais de mil números. Esta

colecção depositada nos Museus Botânicos de Berlim, Montpellier e Coimbra
missão espiritana
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contém numerosas
Dekindtiana,
3.

espécies raras,

como: Pterocorpus Dekinditii, Dalbergia

etc.

Mas mais que

pelos cursos de água ou pelas plantas e pelos animais, os mis-

do homem. Vários deles

sionários interessaram-se sobretudo pelo estudo

notabilizaram

em

Etnologia e

Roy publicou ocupa uma dezena de
Pigmeus", e
lers

"A

entre

páginas;

Religião dos Primitivos", obras que

no campo da

antropologia. Foi ele que

em

se

A lista das obras que Mons. Le

em Antropologia,.

elas,

sobressaem "Os

no seu tempo foram

best-sel-

1906 escreveu o artigo inaugural

da nova revista internacional de Etnologia e Linguística "Antropos". Outros,

foram etnólogos, estudados nas universidades como Constant Tatevin, Carlos
Duparquet, Carlos Estermann, Albert Sébire, Charles Tisserant. Alguns deles

foram professores

em

várias

universidades,

membros

das

Sociedades de

Geografia e das Academias de Ciências.

Em

Angola distinguiram-se particularmente

Tatevin

com

os

seus

estudos sobre os

Estermann, cuja colaboração

se

os

Nhanecas

Padres Lang. Dekindt e
e

P

sobretudo o

Carlos

encontra por diversas revistas de Portugal e de

Mas o P. Estermann é ainda autor de vários livros, entre os quais sobresmonumental Etnografia do Sudoeste de Angola em três volumes,
que estuda o grupo étnico dos Ambos, o grupo Nhaneca-Humbe e o grupo
Herero. O PEstermann recebeu a condecoração de Oficial da Ordem do Império,
a comenda de Chevalier du Nichan-El Anouar, concedida pelo governo francês,
u
a insígnia Pro Ecclesia et Pontífice", outorgada por Paulo VI, a comenda da
Ordem Militar de Santiago da Espada, concedida pelo presidente da República

Angola...
sai

a sua obra

Portuguesa e o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade Clássica de
Lisboa.

Outro campo de investigação dos missionários

4.

permite conhecer tanto a alma de
ca que os Espiritanos deram
tura africana.
lecto

um

um

povo como a sua

foi a Linguística.

língua. Foi

na

Nada

linguísti-

dos melhores contributos para o estudo da cul-

O PMaillard passou 8 anos quase exclusivamente a estudar o diadeste povo. A sua primeira

Micma, tornando-se o descobridor da língua

homilia durou
construído.

Os

um

inverno inteiro a preparar, fechado

seus manuscritos

compôs a primeira gramática micma,
suas obras foram publicadas

numa

capela que tinha

contêm mais de 500 ideogramas. Foi

ele

que

um dicionário e os manuais de religião. As

em Nova York

e

em

Viena.

A evangelização do Sudão só foi possível graças aos estudos da língua e

dos

costumes dos Bambaras, que os missionários aprenderam por meio dos escravos
resgatados.

O PEtienne Montei publicava em

1887 a primeira gramática e o

pri-

meiro dicionário nesta língua

São cerca de 130 os
Espiritanos
ticos e

em Angola:

livros relacionados

com

a linguística, publicados pelos

gramáticas, dicionários e vocabulários, métodos linguís-

manuais de conversação,

livros escolares, catecismos,

livros

de

leitura,

manuais de oração

educação cívica e moral, outros
e canto,

evangelhos e histórias

sagradas. Dois terços destes livros são escolares e o restante religiosos.

As

línguas

usadas são: fiote, quicongo, quibundo, bundo, ganguela, cuanhama, cuangar,

missão espiritaria
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muila e quioco. Entre os nomes mais representativos sobressaem os

dírico,

Padres Dekindt, Bonnefoux, Lang, Lecomte, Wieder, José Sutter, Le Gennec,

Albino Alves Manso, Carlos Estermann, António Silva

Luis Keilling,

Francisco Valente.

do

línguas

sul

de Angola: cuanhama, ganguela e mbundo.

A contribuição dos
500

títulos

dicionários.

e

O R Lecomte compôs gramáticas e métodos práticos para três

em

Espiritanos para a literatura africana eleva-se a mais de

cerca de 70 línguas. Entre

eles,

há cerca de 200 gramáticas e

Alguns são obras muito modestas, rudimentarmente impressas, mas

outras são obras

monumentais como

os dicionários swhaili

nário etimológico mbundo-português do P.Albino Alves,

do P.Sacleux, o

com

dicio-

17.000 vocábulos

bundus, o Dicionário Português-Nhaneca do P.António Silva.

2.2.3.

A formação de um novo modelo de sociedade

Para converter os africanos, os missionários tinham necessidade de criar

espaço liberto das religiões e dos costumes tradicionais. E

nem

por ela

da missão".

A pró-

gatando escravos, que não faziam parte da comunidade tradicional

eram protegidos.
pria

Eles

não tinham

Seriam os

família.

um

isso só era possível res-

"filhos

Congregação da Propaganda tinha posto à disposição das missões uma soma

considerável para esse resgate.

Em

1890

Roma

tinha instituído

anual no dia da Epifania para "apagar da face da terra

um

tráfico

apoiar os mensageiros do evangelho, lá onde este tráfico existe".
civis

um

As

peditório

desumano

e

autoridades

favoreciam estas iniciativas dos missionários e muitas vezes até lhes con-

fiavam cargas humanas provenientes de barcos negreiros aprisionados.
Assim, a evangelização começava-se a fazer a partir de
tal

formado por crianças resgatadas,

em ordem

um núcleo fundamenum novo modelo

à formação de

de sociedade, paralela à sociedade tradicional. Deste princípio base, a partir da
criança, decorre toda

uma

oficinas, artes e ofícios,

truções.

missionária

uma

tornava-se

pequena aldeia

com a sua

igreja,

promoção

E o missionário

agrícola.

Tudo

educação e instrução:
isto exigia

uma

série

escolas,

de cons-

construtor, é a teologia missionária da construção,

do

também a teologia dos subsídios, da esmola. A estação missionária tornava-se uma pequena aldeia com a sua igreja, as escolas, as oficinas, o
dispensário, os internatos, as terras cultivadas, os pomares. Ao fundarem uma
missão, uma das principais preocupações dos missionários era a obtenção de um
adobe.

A estação

estratégia de formação,

E

é claro,

espaço razoável de terreno para ser explorado agrícolamente.

A missão da Huila,

por exemplo, conseguiu do Governo 2000 hectares de terreno para serem

culti-

as escolas,

vados.
as oficinas,

Cada missão acabava por ser uma granja onde se cultivavam não só as espémas praticamente todos os cereais e árvores frutíferas da Europa.

o dispensário, os

cies indígenas,
internatos, as

Ficaram famosos os viveiros de pomares da missão de Tihès,

as plantações

de

terras cultivadas,

algodão e baunilha de Libreville, a de algodão de Mandéra, as tamareiras de
os

pomares

Serabu, os rebanhos de Bahi.

tinham-se

já

Na

missão da Huila, logo a seguir à sua fundação,

semeado 12 variedades de

trigo,

entre as quais o famoso trigo da

Califórnia, 8 de aveia, 4 de centeio, 16 de ervilha e
feitas

missão espintana

aclimatações de plantas exóticas

como o

49 espécies de batata. Foram

chá, a canela, o pinheiro, o car-

Adélio Torres Neiva

As

valho e o loureiro.

viveiros de árvores 10.

milho; a do Bié

contavam

em

eram 3.264,

os pés de vinha 1500, os

Cuando chegou

a colher 3.200 arrobas de

árvores frutíferas

A

missão do

1930 tinha 18 mil pés de café e na missão de Chivinguiro

os missionários colher

em

1922 duas mil arrobas de trigo

As realizações agrícolas destes pioneiros suscitavam a admiração dos sertanejos, como Stanely, Serpa Pinto, Capelo e Ivens, Baker, etc. Na Tanzânia e no
Quénia muitos cultivadores indígenas cultivam ainda hoje o

uma variedade

de café introduzida pelos missionários há

conhecem

todos

a "Clementina"

uma

cem

"café da missão",

anos.

E no Congo,

espécie de tangerina criada pelo

Ir.

Clemente, espiritano.

Uma

vez crescidas, as crianças da missão eram colocadas nas "aldeias da

liberdade" ou "aldeias da missão",

dando origem a novos agregados populacio-

A missão de Ngazobil em dois anos formou à sua volta vinte destas aldeias.
A partir de 1880, as missões começam a dividir o território em sectores, com
uma residência central e um grande número de estações secundárias. A complenais.

mentariadade do padre, irmão auxiliar e Irmã educadora permitirá à missão
ministrar a instrução, ensinar artes e ofícios, desenvolver a agricultura e educar

mulher nas

a

artes domésticas.

Em

pouco tempo a missão

nia agrícola e industrial de grande impacto

se

tornava

no meio ambiente.

uma

coló-

A missão era um

verdadeiro laboratório onde se experimentavam formas de relacionamento
as

populações

de

líderes.

locais,

métodos de

evangelizar, experiências agrícolas e

com

formação

O aspecto de certo modo urbano da missão, com todo o seu comple-

xo, fazia pensar

em

oásis disseminados pelos planaltos, núcleos

futuras cidades e sobretudo de futuras cristandades.

prometedores de

3

A ocupação do território era uma das grandes condições para implantar solidamente a
se

igreja. Ir

o mais longe possível no terreno, ocupar o mais terreno que

pudesse e andar o mais depressa possível, era a divisa de Mons. Augouard. Por

isso os

congoleses o conheciam por "Diata-Diata", que se traduz por "depressa-

E a teologia missionária da dilatação da fé.
Conhecemos alguns planos de ocupação do território que fizeram história: o
do P. Duparquet a partir de Capetown até ao Humbe, a do P. José Maria
depressa".

Antunes, a
de

partir dos quatro centros

Mons Augouard, na
2.2.4.

No

de Lândana, Luanda, Huila e Caconda, o

Africa Central, ao longo do

Congo

e

do Oubangui...

A missão espiritana e a fundação de igrejas locais

primeiro período da sua história, a presença espiritana

apoio às igrejas coloniais.
clero colonial.

Os

A

foi

sobretudo de

Congregação investiu sobretudo na formação do

Espiritanos criaram

uma imagem renovada

de padre secular,

que lhes mereceu a aprovação do Seminário pelas Cartas Patentes de Luis XV,

onde
res

se lê

um dos

maiores elogios aos Espiritanos e a sua escolha para formado-

do clero de todas

No

as colónias francesas.

segundo período, iniciado

com Libermann,

Santos, Maria Emília Madeira. Missões religiosas e poder colonial

a grande prioridade dos

no século XIX.

missão espiritana

chaves de leitura

missão espiritaria ^^ers^ectiva^ histórica

da.

-

Espiritanos foi a fundação das igrejas locais. Efectivamente o projecto missionário

que Libermann apresentou à Propaganda

com um
lização,

igreja

em

1846 era fundar uma

igreja local,

laicado nativos, capazes de prosseguir o trabalho da evange-

sem necessidade de

uma

tituir

um

clero e

recorrer à ajuda estrangeira,

ou como

ele diz: "cons-

canonicamente estabelecida". Libermann sabia que o grande

mal da evangelização da Africa no passado

descurado a formação do

foi ter-se

clero nativo e deixar as missões dependentes das igrejas europeias. Igrejas flores-

como

centes,

a de Angola, acabaram por definhar e perder a sua vitalidade.

um

Para ultrapassar essa dificuldade só havia
actividade missionária

dos valores locais.

uma

caminho: pôr como base da

organização estável e sólida, a partir das pessoas e

A fundação de uma igreja local implicava a promoção de um

conjunto de valores que lhe servissem de suporte: o conhecimento do terreno, a

aprendizagem da língua, a formação de

um clero nativo,

sores leigos, catequistas, artistas, agricultores,

conhecimento

tégia incluía, portanto,

de escolas, formação de

prio pé.

É um modelo de missão que

Algumas

Ana

se inscreve

um

todo

conjunto de meios

que caminhasse pelo seu pró-

igreja local

no ritmo lento de quem procu-

o tecido social e não apenas o indivíduo.

ra atingir

nativo,

uma

A estra-

e suporte dos valores da terra, fundação

líderes, solidez familiar,

orientados para a construção de

a preparação de profes-

o apoio sólido da família.

tentativas

como

as

Maria Javouhey,

mas todas

tinham sido

já levadas a

cabo para dar à Africa

um clero

do Prefeito Apostólico do Senegal Mons.Henri Baradère

mesmo

e

acabaram por não

as iniciativas

e a

de

o superior geral da Congregação, o PFourdinier;
ter continuidade.

Foi retomando esse plano que Libermann,

em

1844 propõe à Propaganda

um

estabelecimento de ensino na Europa para jovens negros de todas as regiões da
Africa. Ensinar-se-lhes-ia

não só a

métodos de trabalho mais

úteis para

uma formação para o

disso,

seu continente.

1846,

urgência

um

clero nativo

com uma

igreja exigia a

apenas

uma

Uma

J.Persin,

facto, os Espiritanos

Logo

a Africa.

aptos, receberiam

além

enviado por Libermann à Propaganda. Se a implanta-

igreja

com

urgência

em

1847,

um

clero nativo

com uma

dependente dos missionários estrangeiros

etapa provisória na formação de

Libermann explica a

De

Os mais

colaboração de missionários estrangeiros, o seu futuro

hierarquia estabelecida.
seria

país.

sacerdócio. Seriam eles os futuros evangelizadores do

dependia da sua capacidade de formar

hierarquia
estabelecida

o seu

as profissões e

O plano seria corrigido e aperfeiçoado, dois anos mais tarde, em

em novo Memorial

ção da
Formar com

mas também

religião cristã,

uma

igreja regular,

jovem padre a trabalhar no

conforme

Haiti.

foram os grandes pioneiros dos seminários por toda

em

Dakar, fundam

um

seminário

menor

e, seis

depois, abria as suas portas o mais antigo seminário maior da Africa.

Kobès ordenaria o primeiro padre

africano, o P.Jean

anos

Mons.

Ba Lacombe, do Banjul,

em

1852.

Pouco
Zanzibar

a

pouco

em

1869,

a Africa cobriu-se de seminários:

no Bagamoio em 1870, no Congo em 1875, na Huila em

1882; na Serra Leoa

em

1885,

no Loango em 1887, em Onitsha, em 1905, na

Guiné Francesa em 1910. Até 1910, todos
missão espiritaria

no Gabão em 1861, no

os padres

do continente

africano,

Adélio Torres Neiva

provinham dos seminários
o número de ordenações

espiritanos,

foi

excepção

feita a 2

do Natal. Se até 1930

bastante comedido, pouco mais de 27 ordenações,

número passou para 410 padres ordenados e 500 seminaAngola, num dado momento, todos os bispos angolanos

entre 1930 e 1967, o
ristas

maiores.

tinham

Em

sido formados pelos Espiritanos e o

mesmo

se

pode

dizer

de quase todos

os países da Africa

A fundação de igrejas locais é sem dúvida uma das marcas mais significativas
da presença espiritana no continente africano. 4

Recordar o itinerário da missão espiritana

E

percorrer

Que há 300

uma

aventura de perseverança e de

fé

anos acompanha

A história de povos ignorados e culturas esquecidas.
Uma história sonhada de mãos dadas
Com os estudantes pobres de cidades sem rosto

A procura da sua própria identidade.
A missão da Acádia,
Quando os gritos dos índios americanos
Acordavam toda a Europa.

A missão da Guiana
A terra maldita de todos os degredos.
A missão das Duas Guinés
Onde

a

;

nova Africa despontava.

A missão do interior do continente africano,
Cuja alma os exploradores violavam

e ofendiam.

A missão da Ásia e do Novo Mundo
Tão próxima

e tão distante.

A missão dos tempos novos
Sem

geografia

nem

j

fronteiras.

j

Percorrer esta história de 300 anos

E

reabrir o diálogo

Reavivar
Face

às

um

com

culturas e religiões diferentes

testemunho evangélico

convulsões políticas e situações de

Apostar na juventude e na formação de

Os massacres e os naufrágios,
As mortes prematuras e os sonhos

risco,

líderes.

desfeitos,

São a credencial pascal de uma missão

Que nunca cansou nem

desiludiu.

Percorrer esta história de 300 anos

E
4

recordar profetas

como

Pierre Maillard

Koren, Henry. Les Spiritains. Beauchesne.

Paris. 1982.

missão espiritana

^missão^espiritana perspectiva

chaves de leitura

histórica

O defensor dos índios da Acádia
Lanoué, o apóstolo legendário da Guiana,

O RLaval e os escravos da Ilha Maurícia,
Mons Shanaham

e os igbos

da Nigéria

Daniel Brottier e os órfãos de todas as

periferias,

O P.Alves Correia e a defesa dos direitos humanos.

A missão espiritana
Aprendeu

a falar zulu nos confins da Africa

Manjaco na GuinéCrioulo

em Cabo

do

Sul,

Bissau,

Verde

Guarani no Paraguay.

Viveu o drama dos sem

terra

no

Brasil

Dos sem paz em Angola,
Dos sem abrigo nos campos de
Dos sem pão nas

Da

favelas

refugiados

do Rio,

segregação racial nos hostels da Africa do Sul

Dos sem liberdade
Dos sem

Como

religiosa

na Argélia

pátria entre os emigrantes da

e

na Mauritânia,

Europa

há 300 anos

A missão espiritana está ainda no seu começo:
É

a hora de retomar os remos

Fazer-se ao largo e de
Partir para a outra

missão espiritana

novo

margem.

e

da América.

