APRESENTAÇÃO
"Deus quer que todos os homens se salvem e conheçam a
..." (I Tim. 2,4)
É neste desígnio de amor que o Pai envia o Seu Filho ao

verdade

mundo.

E

Jesus,

"Ide pelo
..."

cumprida a sua missão na

mundo

terra,

envia a sua Igreja:

Boa Nova

inteiro e anunciai a

a toda a criatura

(Mc. 16,15)
A nossa Igreja nasceu missionária e será sempre missionária.

É

à luz desta realidade que nós compreendemos a vida de
homens e mulheres que partem, deixando tudo, para levar
a Boa Nova da Salvação aos seus irmãos.
E à luz desta realidade que nós compreendemos a vida de
tantos jovens, crianças e adultos, que, individualmente ou em

tantos

grupo, gastam as suas vidas nas paróquias, no trabalho das Missões.

O

coração do cristão não tem fronteiras.

É um
dos seus

É

coração de

Mãe que não

se

pode esquecer de nenhum

filhos...

à luz deste espírito missionário

que nós compreendemos

tantos gestos generosos das nossas comunidades paroquiais e
diocesanas.

Hoje, graças a Deus, há comunidades que sabem partilhar as
suas renúncias quaresmais, e não só,
sitados.

Há

com

os irmãos mais neces-

jovens que vão passar os seus tempos de férias

em

bairros de lata e

em

países

do Terceiro Mundo,

num

espírito de

verdadeira solidariedade.

Aqui há meses, seguiu para Angola um casal suíço. Os dois
têm uma média de sessenta anos. Os filhos estão casados. Diziame o marido: "Graças a Deus, temos boa saúde e uma boa reforma. Em vez de ficarmos aqui na Europa, a olhar um para o outro,
vamos para um país do Terceiro Mundo pôr a render os talentos
que o Senhor nos deu..."
Também há sacerdotes diocesanos que partem e dão alguns
anos da sua vida sacerdotal a outras Igrejas mais carenciadas.

E

o Espírito Santo que sopra e envia,

Este livro, que

descobrir este

pomos

mesmo

como há

dois mil anos.

nas vossas mãos, quer ajudar-vos a

Espírito, quer ajudar-vos a crescer nesta

solidariedade e disponibilidade.

Quer
Quer

ser

uma semente

ser

um

para que não haja mais fronteiras.

fogo semelhante ao de Pentecostes.
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