APRESENTAÇÃO
Chega

às vossas mãos,

Missão Espiritana o

livro

no

início

da celebração jubilar dos 300 Anos de

que, ao longo de 2202 e 2003, ajudará os grupos

missionários na sua caminhada de reflexão.

É por demais evidente que o conteúdo e a forma desta obra, são
rentes daquilo a

Neste

Ano

que estávamos habituados. Há uma razão especial para

Espiritano

costes de 2003,

dife-

que decorre de

ouvimos o convite

2

tal.

de Fevereiro de 2002 até ao Pente-

feito a

toda a Igreja "Faz-te ao largo!"

e,

como pequenina gota no mar imenso da história da Evangelização, queremos lembrar com gratidão o passado, viver com paixão o presente e abrir-nos com confiança ao futuro.
O objectivo deste Ano Espiritano é duplo: "favorecer a renovação da
Congregação e a difusão da espiritualidade missionária
duplo movimento renovar-partilhar sugere que há

espiritana". Esse

uma viagem a

fazer para

reencontrar a inspiração das nossas origens e as intuições dos Fundadores,

em ordem

a actualizá-las para

responder de forma

criativa

aos desafios da

evangelização do nosso tempo. É exactamente a este ritmo que os grupos

são convidados a caminhar ao longo destes dois anos.

Em cada capítulo é feita a evocação do património histórico,
faz

ir

o que nos

beber à fonte de inspiradores textos dos fundadores Poullart des

Pia-

ces e Libermann.

Mas

a inspiração está

também em testemunhos

vivos que

falam de sinais de vitalidade missionária, sempre a acontecer pela e

com

a

Mas porque há desafios novos postos à nossa consciência missionária, há um pedaço de livro que não está escrito, isto é, há respostas que só o meu, o teu, o nosso grupo, poderão dar. É que o futuro
depende de nós e do nosso compromisso transformador.
Poderíamos dar a este livro o título de "Manual da Missão Espiritaria".
Na verdade, ele familiariza-nos com a herança de um espírito, faz-nos compreender os caminhos dos homens de hoje e ajuda-nos a acolher de forma
comprometida os apelos do futuro. Somos convidados a fazer tal percurso
do

força

Espírito.

em fidelidade criativa aos fundadores Poullart des Places e Libermann e em
comunhão com os mais de 3000 Espiritanos que, em 60 países, tentam ser
"os

advogados, o sustentáculo e os defensores dos fracos e dos pequenos, con-

tra todos aqueles

lham

que os oprimem".

Eles,

Os

Missionários Espiritanos, traba-

em comunidades internacionais, anunciam o Evangelho, promovem o

diálogo inter-religioso, ajudam a construir comunidades cristãs sólidas, aco-

lhem migrantes, refugiados e deslocados de guerra e participam em prode desenvolvimento. A educação e o trabalho com jovens são compromissos desde sempre assumidos. Procuram criar na Igreja e na sociedade
uma grande sensibilidade e solidariedade para com os países do Sul, apoiam
os missionários no terreno, cuidam dos missionários cansados e doentes e
despertam os leigos para a possível vocação de voluntários missionários.
Hoje, porque a nossa sociedade produz cada vez mais pobres e excluídos,
eles intervêm junto de instituições onde se decidem os destinos dos povos.
O mandato missionário faz-nos entrar no terceiro milénio e celebrar o

jectos

Ano

Espiritano,

com o entusiasmo dos

inquebrantável dos nossos fundadores,
tar

com

derramado no Pentecostes e nos
partir de novo, sustentados pela esperança que não nos deixa

a força

impele hoje a

do mesmo

cristãos da primeira hora, com a fé
com a certeza de que podemos con-

Espírito

que

foi

confundidos.
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