1.°

Tema

A PARÓQUIA MISSIONÁRIA

SONHO OU REALIDADE?
(Testemunho do Pároco de Monte Abraão

— Queluz)

Texto Bíblico

"Havia na

Igreja estabelecida

em Antioquia profetas

e doutores:

Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaen, com-

panheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo.

Estando

eles

a celebrar

o culto e

a jejuar,

disse-lhes o Espírito

Santo: "Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que eu os chamei". Então, depois de terem jejuado e rezado,

mãos

e

deixaram-nos partir.

impus eram-lhe as

"
(Actos, 13, 1-4)

A

actual Paróquia

dormitório de Lisboa,

do Monte Abraão
e

é

um

bairro de Queluz,

que surgiu praticamente do nada há 30

Ainda há construção de prédios que virão acrescentar mais
000 pessoas aos já 17 000 habitantes.
Em Outubro de 1982 foi erigido o Vicariato Paroquial, fi-

anos.
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cando, na prática, separado de Queluz.

O

único serviço que havia,

além de duas Missas dominicais, era o da Catequese

um

pois,

roquial,

infantil. Foi,

uma Comunidade Paarmazém como espaço para as

delicioso desafio o de formar

um

dispondo apenas de

formada por pessoas oriundas de todo o

celebrações, e sendo

uma com

Portugal, cada

em

as suas tradições religiosas e

fase

de

integração social.

Assim, decidiu-se que deveríamos estruturar a Comunidade
"de dentro para fora".

Ou

primeiros Grupos ou Movi-

seja: os

mentos a criar seriam os da evangelização, os que, pela sua própria dinâmica, fizessem "ressoar" a nossa fé e a nossa existência

como
ples,

Igreja.

E

movimento simmas que conseguiu em pouco tempo

surgiu o Apostolado da Oração,

tradicional é certo,

dinamizando não só algumas celebrações, mas também realizando actividades que aproximaram
muitas pessoas da Comunidade.
ultrapassar os 100 elementos,

Pouco tempo depois,

e

por causa dos meus conhecimentos

com os Missionários do Espírito Santo, foi criado o Grupo
da LIAM, Acção Missionária, o qual, congregando outro tipo de
pessoais

um

novo pólo da vida da Comunidade.
Entretanto começava uma outra dinâmica: a da construção

pessoas, se tornou

da

Igreja, cuja

primeira pedra

84, e que constituiu
sas,

foi

como que o

benzida

e

colocada

em

Abril de

aglutinador das vontades disper-

iniciando-se verdadeiramente a "construção" da

Comunida-

de.

Mas

havia

uma

outra preocupação: a pastoral juvenil. Estas

Paróquias suburbanas têm

uma

grande população jovem; por

depois de várias tentativas falhadas

voltámos demasiado para dentro
o qual,

com

a sua finalidade

—

isso,

— precisamente porque nos

recorri ao

Movimento Shalom,

de "evangelizar os jovens pelos

jo-

vens", veio estruturar e dinamizar os vários grupos de jovens que
se lhe seguiram.

E

foi

assim que, passados dois anos, surgiram os

Jovens sem Fronteiras.

Têm
JSF

—

sido estes

os

Grupos

e

Movimentos

— LIAM, Shalom

e

grandes animadores missionários da Paróquia,

protagonizando os melhores acontecimentos
e pastorais

da vida comunitária. São

espirituais, litúrgicos

que têm trazido

eles

à Paró-

quia alguns missionários, sacerdotes ou leigos, portugueses
trangeiros, e

animação missionária levou alguns destes jovens
acções

em Cabo

Espanha
ciparem

e a

em

do nosso

Verde

e

São

Tomé

animar de

em

deslocarem-se a

algumas paróquias

da Catequese.

A

com

zona da pas-

construção do Centro Paro-

a consequente falta de espaços,

Mas em

porque acreditamos que a educação
profunda

uma

espírito missionário

para o fim este sector.

ficar

será tanto mais

com

a integrarem

país.

quial e logo a seguir da Igreja,

vir aí,

A

outros jovens; e a parti-

acções de testemunho cristão

as crianças

deixaram

e Príncipe; a

com

França para contactos

Falta ainda
toral:

e es-

dinamizado acções de solidariedade internacional.

e consistente

breve vamos inter-

cristã

dos mais novos

quanto mais a caldearmos

o espírito missionário.

Outro

projecto,

da Comunidade

em

embora

a

uma
fé,

um

compromisso

com

uma

ou

as Missões. Este envio será

vivência missionária na Paróquia, e

o sangue renovado de

mento da sua

é

enviar todos os anos duas pessoas, jovens

não, a tomar contacto directo

testemunho de

médio prazo,

Igreja que,

o

também

preocupada com o

cresci-

só o completará vivendo-a para "fora".
Fernando Cima
Pároco do Monte Abraão

Perguntas
l.

a

— Falem

um

pouco sobre

este

e

digam o que

já se faz

alguma coisa

a nossa

Comunidade

testemunho

acham mais interessante.
2. a - Na vossa Comunidade Paroquial

Apontem coisas concretas.
- Que poderemos fazer para que

pelas missões?
3. a

Paroquial cresça

no

espírito missionário?
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A IGREJA E A MINHA CASA
Sim, é a minha casa,
Esta Igreja onde eu nasci e onde quero morrer.
Nela me sinto bem. Nela gosto de estar.
Aqui, eu penso, projecto, sonho, alimento-me.
Aqui, rezo, recordo, choro, zango-me, encontro-me.
Aqui sofro, aqui canto.

A

Igreja é a

minha

casa.

Gostaria, tantas vezes, de a ver

mais acolhedora,
mais aberta,
com mais espaços para pessoas outras
(não é ela comunhão e sacramento?),
mais gratuita,
mais convidativa.

A

Igreja é a

E

minha

casa.

tenho pena que
feche portas

condene sem coração
corte

com quem

Eu amo muito

Com

com

procura...

a Igreja porque a Igreja é a

minha

casa.

defeitos?

a ruga dos anos?

As vezes azeda?

Mas é a minha casa!
Então, porque lhe quero muito,
vou pintá-la de fresco,
vou rasgar-lhe mais portas,
vou torná-la mais simpática,
Mais disponível,
mais atenta.

Vou

fazer

perca o

com que cante mais a beleza da
medo e salte para o mundo,

vida,

grite os valores e os direitos das pessoas e dos povos.
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A

a minha casa.
Se eu quiser,

Igreja

é*

se tu quiseres,

se

nós todos quisermos

todos virão a ela
e todos nela se sentirão bem.

Porque ela é o rosto de Deus.
Porque Deus habita nela.
Manuel
Bisbo de Setúbal
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2.°

Tema

A MISSÃO NO CORAÇÃO DA IGREJA
Hoje há muita gente que sofre do coração. Todos sabemos o
que isso provoca: não fazer grandes esforços, atenção às comidas,
medicação constante para estimular o coração ou para regular os
seus batimentos. Mais graves ainda são as paragens. O que é a
morte senão a paragem de vez do coração?
Se é assim em relação ao nosso corpo, outro tanto se pode
dizer

em

Mas,

relação à Igreja
será

que forçamos

mesmo
as coisas,

—

a Missão é o seu coração!

ou seremos nós, os Missionários,
puxando "a brasa para a nossa sardinha"?

assim,

A conclusão vai tirá-la cada um de nós,
os textos que

1.

se

Texto Bíblico - Mc.

"De manhã,
cer,

depois de

ler e

meditar

seguem.

1,

35-39:

amanhepôs em oração. Simão

tendo-se Jesus levantado muito antes do

saiu e foi para

um

lugar deserto, e ali

se

(Pedro) e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-

ríO

e disseram-lhe:

"Todos Te procuram".

E Jesus

respondeu-lhes

"Vamos às aldeias vizinhas, para que Eu pregue também
para

isso

é que vim".
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lá,

pois

em

Ele retirou-se dali, pregando

todas as sinagogas e por toda a

Galileia, e expulsando os demónios".

Claro que

também

em Cafarnaum —
— todos O

para Cristo era mais

era a

nistério

que

agradável ficar

continuar o seu mi-

E

procuravam... Apesar disso, Jesus parte.

a gente gosta de

missão "aqui", "ao perto".

de,

e lá

fácil e

para "isso que Ele veio.

foi

Hoje toda
é

sua cidade —

que há muito que

"partir",

como

empregar

E
Mas poderá
é

fazer...

Jesus "partiu", isto

missão "ao longe"?

Ou

a palavra "missão",

é,

poderá deixar

a Igreja dispensar-se

de

poderá a Igreja viver sem a
"isso" para as

Congregações

com

missionárias e para alguns Leigos, que simpatizam

Missionária?

mas

verdade que há muita necessida-

E importante que fiquemos

a

Causa

esclarecidos sobre estas

questões.

2.

Ensinamentos da Igreja

E sobretudo

precisamente há trinta

—

concluído
do Concílio Vaticano II
anos
que a Igreja toma consciência da

a partir

—

importância fundamental da dimensão missionária.
o Código de Direito Canónico que estava
dizia

que

em

"os Bispos e os Párocos hão-de encarar

Com

efeito,

vigor na Igreja,

como a

eles

confia-

dos pelo Senhor os católicos que vivem na sua diocese ou paróquia.

A

Sé Aposto loca (Roma) reserva para

si

exclusivamente o cuidado das

Missões entre os nao-católicos" (cânon 1350).

Bem
Bispos

ao contrário, o Concílio veio dizer-nos que "todos os

(...)

são consagrados não só para

salvação de todo o

da Igreja

mundo" (Decreto

— Ad Gentes —

uma

diocese,

mas para

a

sobre a Actividade Missionária

n.° 38).

mudança?
E que com a reflexão do Concílio a Igreja foi tomando uma
consciência mais nítida de que: - a missão nasce em Deus, "que
Porquê

esta
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"

quer salvar todos
todos

ama

e

homens'

os

de todos

(1

Tim.

2,4), pois a todos criou, a

é Pai.

Para isso Ele enviou "Se Filho na nossa carne, para, por

Ele,

arrancar os homens ao poder das trevas e de Satanás e nEle recon-

mundo

ciliar o

E

consigo"

(Ad Gentes,

3).

Cristo, por sua vez, ao terminar a sua presença física

no

meio dos homens, enviou o seu Espírito Santo sobre os seus
quem tinha confiado a mesma missão: "como o Pai

discípulos, a

Me
o

também Eu

enviou,

vos envio

a vós"

(Jo.

20,21): "Ide por todo

mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura" (Mc. 16,15).
— a Igreja nasce, assim, da "missão do Filho" e da "missão do

Espírito Santo". Ela

é,

por natureza missionária (Ad Gentes,

pois,

2).

É

mesmo que

isso

foi

reafirmado por João Paulo

II

em

1985,

na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões: "A Igreja
nasceu no dia de Pentecostes. Nasceu (...) por impulso poderoso do
que foi quem mandou aos Apóstolos que saíssem do

Espírito Santo,

E eles partiram

Cenáculo e empreendessem a sua missão.

ao encontro

dos homens, iniciando a sua caminhada pelo mundo, para anunciar

a Boa Nova a todos

em

nidade
seus

(...)

A

Igreja

é,

portanto,

uma comu-

estão unidos

num

só corpo

para serem enviados aos

.
.

no ano

E,
Terceiro

seguinte, reafirmava: "a Igreja que

Milénio é

missionária

-

povos

contínuo estado de missão, é comunidade missionária e os

membros

povos.

os

(isto é,

tem de

ser)

uma

caminha para

o

Igreja essencialmente

.

a actividade missionária (ao perto e ao longe) é o dever

fundamental de todo o Povo de Deus (Ad Gentes, 38), pois ela
é o sinal e o sacramento do amor universal de Deus, que quer
salvar todos os

homens.

Isto significa

que reduzir os limites da missão

Cristo, é ser infiel ao Espírito Santo, é
sígnio salvífico" de Deus, que,

todos os

homens

e fez

no seu amor

da sua Igreja o
15

é atraiçoar a

não corresponder ao "deinfinito,

sinal e o

quer salvar

instrumento dessa

E não se trata da Igreja em abstracto. Não. Igreja é cada
comunidade paroquial, é cada comunidade cristã.
Sejam quais forem as necessidades e urgências pastorais de
uma diocesse ou paróquia, ninguém se pode escusar a este dever

salvação.

missionário. Mais.

O

Decreto sobre a Actividade Missionária da

depender a renovação das comunidades

Igreja

(Ad Gentes)

cristãs

da sua capacidade de

faz

se

abrirem

universal:

"A graça da renovação não pode

(cristãs) se

cada

uma

Para

—

missão está

missão (ao perto

crescer nas

comunidades

(Ad Gentes, 37).

uma

Esta é verdadeiramente
"perder" para "ganhar"
isso, a

partilharem a missão

não procurar alargar o âmbito da sua caridade

até às extremidades da terra

Por

e

lógica diferente!

é a lógica

mesmo no

e ao longe) é o

E

a lógica

do

de Cristo.
coração da Igreja. Mais.

A

coração da Igreja!

reflectir:

1

Qual

é o estado

de saúde do coração da vossa comunidade

paroquial?
2.

Que

remédio(s) propondes para vós para que esse coração

se torne saudável e forte?

Qual será a missão de
munidade paroquial?
3.

um

Núcleo Missionário numa co-

/

P.

PAI

José de Castro Oliveira

NOSSO DO MISSIONÁRIO

PAI-NOSSO.
Mas também nosso amigo
Estás no Céu
mas desceste à terra

e irmão.

e enviaste a nossa condição

humana
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ao enviares o teu filho muito

Nosso Senhor

amado

Jesus Cristo.

SANTIFICADO SEJA O TEU NOME.
Pelo testemunho^autêntico da nossa vida
e pelo

a

testemunho de todos aqueles

quem

a tua Palavra chegar

graças ao nosso zelo missionário.

VENHA A NÓS O TEU REINO.
Para Te aceitarmos, no coração e na vida,

como Caminho que temos de

seguir,

somos Verdade que temos de dizer
e como Vida que temos de viver.

SEJA FEITA

A TUA VONTADE.

Sobretudo quando nos mandas
pelo

mundo

inteiro

Boa Nova do teu Reino:
Reino da Vida e de Felicidade,
aqui na terra,
como, já de forma plena e definitiva,
no Céu.
a anunciar a

O PÃO NOSSO DE CADA DIA DÁ-NOS
O pão que sacie a nossa fome material,
quando partilhamos uns com os outros
todos os nossos bens.

E

o pão da tua Palavra

transmitida pelos teus Profetas,

em

cada

como

momento da

História,

apelo constante

duma sociedade
mais justa e fraterna.

à construção

PERDOA AS NOSSAS OFENSAS
Quando não Te anunciámos
com o exemplo duma vida santa.
Quando proferimos bonitos sermões
mas mais para

os outros
17

HOJE.

do que para nós próprios.
Sobretudo quando não soubemos perdoar
as ofensas e as perseguições

por causa do anúncio da tua Palavra,
pois só perdoando
seremos por Ti perdoados.

NÃO NOS DEIXES CAIR EM TENTAÇÃO.
A tentação de recusarmos
o teu projecto salvador.

MAS LIVRA-NOS DO MAL.
Do mal

de não nos deixarmos evangelizar
pela Palavra de Cristo,
o grande Missionário por Ti enviado.

E do mal

um

de não merecermos participar

dia no Banquete do teu Reino,

juntamente com todos aqueles
que Te aceitaram como Pai
e se reconhecem como filhos
muito amados de Deus
e irmãos de todos os homens.
FREI

FERNANDO ALBERTO
(Bíblia)
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,

3.°

Tema

A IGREJA DIOCESANA, BERÇO
DA MISSÃO
1.

Palavra de Deus

"Havia na

Igreja estabelecida

em Antioquia,

profetas e doutores:

Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaen, com-

panheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo.
Estando

eles

a celebrar o culto

e

a jejuar,

disse-lhes o Espírito

Santo: "Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que

Eu

os cha-

mei". Então, depois de terem jejuado e rezado, impus eram- Ih es as

mãos

e

deixaram-nos partir.

Enviados
meteram-se

pois, pelo Espírito Santo,

num

barco,

rumo a

desceram a Selêucia e ali

ilha de Chipre. Chegados

que foram

a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas
dos judeus" (Actos dos Apóstolos, 13, 1-6).

2.

A

Igreja de Antioquia,

Este texto mostra-nos

ou uma

uma

igreja diocesana

igreja local

ou diocesana como

hoje diríamos, a igreja de Antioquia, a enviar dois dos seus filhos
para a missão.
19

Na

lição anterior, já

dissemos que toda a Igreja

é missionária;

nesta passagem descobrimos que esta Igreja missionária não é

uma

mas uma comunidade concreta de

Igreja abstracta,

terminado

De

facto, à luz

do Novo Testamento a expressão

Deus" não começou por

comunidades

A

que aqui

designada nos Actos dos Apóstolos,
"a Igreja

que

comunidades

Deus

de-

é antes

está

em

cristãs e

"igreja

de

mas

às

ser aplicada à Igreja universal,

eclesiais concretas

e ali se

mãe de
como uma

própria comunidade de Jerusalém,

ta:

um

lugar.

Jerusalém" (Act. 8,

nomeadamente para

iam formando.

todas as igrejas, é
igreja

bem

concre-

Para as primeiras

I).

Paulo, a Igreja de

S.

de mais nada a igreja local que está

em

Corinto ou

Roma, ou como hoje diríamos a Igreja que está em
ou em Lisboa ou no Porto. A estas igrejas o Concílio
Vaticano II chama, umas vezes Igreja particular, outras igrejas
local e outras diocese. Entre nós costumamos chamar-lhes dioceses.
E o concílio diz mesmo que quando no Credo dizemos que
Efeso ou
Braga,

acreditamos na Igreja una, santa, católica

mais nada àquela igreja local a de cada
nos estamos a

De

um

de

de nós pertence, que

referir.

facto, é nesta Igreja

o Senhor entra

e apostólica, é antes

em

onde cada

um

de nós

contacto connosco para nos

foi

baptizado que

salvar.

Ele

vem

ter

connosco à nossa comunidade, todos os dias põe a sua mesa para nos
servir a sua Palavra e

o seu Pão, fala-nos

em

linguagem que nós

entendemos, usa gestos e símbolos que estão ao nosso alcance: o pão
e o vinho, a alegria e a festa, a
se

chama

local: é

maneira de

3.

é

A

dor e o amor.

para pessoas concretas,

ser e a cultura

de

um

E

por

como

que

esta igreja

tu e eu, que temos a

determinado

Igreja diocesana é missionária

isso

lugar.

por natureza

Assim sendo, quando na primeira lição dizíamos que a Igreja
missionária, não nos estávamos a referir a uma Igreja abstracta
20

que

é

de todos e não de ninguém, mas à Igreja da minha diocese,

onde eu estou

inserido.

minha comunidade cristã, à gente modesta e simples
compõe, que Deus confiou o seu desígnio de amor de

Foi à

que a

querer salvar todos os homens.

E

aqui que Cristo nos convoca,

nos reúne em comunhão, nos fala e nos envia em missão. Pelo
baptismo eu embarco nesta Igreja e torno-me com todos os outros baptizados, um escolhido de Deus para levar a todo o mundo
a Boa Nova da salvação. Foi exactamente isso que aconteceu com
a igreja

de Antioquia, de que nos falava a leitura que fizemos ao

princípio: a

comunidade envia dois dos

seus filhos, Barnabé e

Saulo para evangelizar a ilha de Chipre e

Quer

passavam.
igreja,

que

é

dizer: é

de facto esta

as

terras

igreja local

4.

por onde

seja a

minha

berço da missão; é ela que deve "jejuar e rezar" para

o Espírito Santo escolher os seus missionários

missão pelo

ou

mundo

e os enviar

em

inteiro.

A Igreja universal, comunhão de todas as igrejas diocesanas
Mas

então que é a Igreja universal, essa Igreja que não tem

em

terra própria e está

toda a parte?

Nós estamos habituados a considerar
universal como a "Igreja plena" e as igrejas
como parcelas dessa Igreja. Ora a verdade
não é a soma das igrejas particulares. S.
que cada
as igrejas,

uma

a Igreja

particulares
é

que a

no seu conjunto, são
é a

um

ou dioceses

Igreja universal

Paulo, depois de dizer

das igreja é a Igreja de Deus, diz

que a Igreja universal não

que chamamos

também que

a igreja de Deus.

O

todas

concílio dirá

soma, mas a comunhão de todas

as

num
determinado lugar; mas por outro, é universal: é a mesma em
todos os lugares. A Igreja que está em Lisboa, em Luanda ou em
Madrid, é a mesma, mas cada uma tem um rosto próprio: um
igrejas.

Quer

dizer:

bispo próprio,

por

uma

lado, a igreja é local, está situada

cultura

em que
21

a gente se exprime,

uma

maneira própria de viver a

mos uma imagem,

explicar esta diferença:
tias

das hóstias,

O

de celebrar a

Corpo de Cristo

mesmo

consagradas; é o

uma

fé,

mesma imagem que

a

sem

liturgia, etc.

o concílio usou para
está

em

todas as hós-

Cristo que está todo inteiro

dividir o próprio Cristo.

todo inteiro na hóstia que recebo.

Um

só,

Pegue-

em

em

cada

Eu comungo-o
todas e

em

cada

uma.

uma, mas está em cada uma das igrejas
chama viver em comunhão ou ser igreja
universal. O ministro da comunhão de todas as igrejas é o Papa,
como o bispo é o ministro da comunhão da sua diocese. E por
Assim, a Igreja

particulares.

isso

se

que dizer que toda a

que todas

5.

é só

E o que

Igreja é missionária é o

mesmo que

dizer

as Igrejas são missionárias.

Perguntas para reflexão
l.

2.

a
a

- Que se entende por Igreja diocesana ou local?
- Porque é que esta igreja diocesana é missionária por

natureza?
3.

a

- Qual

a distinção entre a Igreja diocesana e a Igreja

universal?

A. Torres Neiva

TINHAM RECONHECIDO A TUA VOZ
Vi olhos
que se abriam para a luz
que liam maravilhados
no quotidiano da sua vida
a tua presença.
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Vi surdos
que abriam os ouvidos
ao apelo dos seus irmãos.
Gente fechada na miséria do mundo
que, de repente,
arriscava tudo
para modificar a sorte dos seus irmãos.

Tinham ouvido

a tua voz,

tinham reconhecido o teu apelo.
Vi coxos
readquirirem o gosto de andar.
Prostrados na sua pobreza
e

na sua miséria

levantaram-se para a grande esperança.

E

juntos puseram-se a dançar.

Vi homens
cujo olhar tinham mudado.

O seu coração era diferente.
Surpreendidos consigo,
tinham descoberto
que podiam recomeçar a viver,
a ousar, a arriscar.

Vi mortos

ressuscitar,

homens sem esperança
ganhar de novo o gosto pela vida.

Homens

inúteis,

ineficazes,

homens que
homens que

era preciso arrastar,

não eram homens
brotaram da terra
e recomeçaram a viver.
já

Vi jovens
que se levantaram
porque tinham escutado a

VIDA
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dispuseram a uma longa caminhada
certos de que o futuro e a esperança
podem começar a existir agora.
e se

(Adaptado de Paul Grostéfan)
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4.°

Tema

A IGREJA DIOCESANA
NA BARCA DOS DOZE
*Palavra de

Deus

—

l. a

Carta aos Coríntios

1,

4-9:

meu Deus, pela graça
que Ele vos concedeu em Jesus Cristo; porque em todas as coisas fostes
enriquecidos n 'Ele: em toda a palavra e em toda a ciência.
Assim, foi confirmado entre vós o testemunho de Cristo, de modo
"Dou

graças incessantemente por vós ao

que já não vos falta graça alguma, a vós que
de Nosso Senhor Jesus
fim, para que

nhor Jesus

com Seu

sejais

Cristo, o

esperais

Qual também

a manifestação

vos confirmará até ao

encontrados irrepreensíveis no dia de Nosso Se-

Cristo. Fiel é

Deus, por

quem fostes chamados a comunhão

Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor'.

*Palavra do Papa

— «Redemptoris Missio», 63:

«Os irmãos Bispos são comigo directamente responsáveis pela
mundo, quer como membros do colégio episco-

evangelização do
pal,

quer

como

pastores das igrejas particulares» (João Paulo
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II).

1.

O

mandato dos doze

A

fundação da Igreja

obra de

foi

homens, que Jesus escolhera
deixou o resto

e

com

eles...

Foi esta pequena equipa
difícil tarefa

tarefa

com

—

pequeno grupo de

para continuar a sua

e preparara

missão. Ensinou-lhes o essencial,

—

um

—

nomeou um responsável
Pedro
e com o Espírito Santo..
os doze apóstolos

de lançar os alicerces da

Todos

Igreja.

— que

se

teve a

deram

a essa

entusiasmo, logo desde o dia de Pentecostes, segundo

nos relata o livro dos Actos dos Apóstolos. Todos sentiram que
havia muito a fazer e puseram

com

seu lado,

mãos

à obra.

plano de evangelização. São Pedro ficou
nar

Cada

um

partiu para

certeza depois de terem conversado e feito

em

Jerusalém a coorde-

as actividades apostólicas e a evangelizar os seus

com

um

concidadãos,

Os outros foram por aí fora, pelo
mundo conhecido de então. Mas continuavam a ser equipa (mesmo se às vezes preferiam trabalhar em separado, como foi o caso
de S. Paulo e de S. Barnabé) e davam contas a S. Pedro e uns aos

juntamente

S.

Tiago.

Deus ia operando através deles
que iam nascendo da sua pregação.

outros dos milagres que

comunidades

cristãs

Em suma,

mesmo uma

era

2.

nos primeiros tempos da

Os primeiros
Os

tarefa

Igreja, a tarefa missionária

de todos.

responsáveis da animação missionária

bispos são os sucessores dos Apóstolos.

Herdaram

missão de anunciar o Evangelho e de fazer crescer a

mo

se eles são

nuam com

nomeados para

esta

ou aquela

a responsabilidade de colaborar

É

homens

isso

mesmo que João

Paulo

citada
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II

no

Igreja.

Mes-

o Papa nas tarefas
seja

e a Igreja cresça até aos limites

«A Missão do Redentor»,

deles a

diocese, eles conti-

com

da Igreja universal, velando para que Cristo
todos os

e das

lembra no n.°

anunciado a

do mundo.
63 da Encíclica

início desta lição.

No mesmo número
o Concílio Vaticano
1.°

—

II

da Encíclica, o Papa lembra o que disse
a tal propósito:

«o cuidado de anunciar o Evangelho,

pertence ao colégio dos pastores, aos quais,

em

toda a

em comum,

terra,

Cristo

deu o mandato» {Lúmen Gentium, n.° 23);
2.° - «os Bispos foram consagrados não apenas para
diocese,

mas para

a salvação de todo o

mundo» (Ad

uma

Gentes, n.°

38).

Ou

seja,

devem preocupar só com o que se
mesmo quando ela tem carências e dificul-

os Bispos não de

passa na sua diocese,

mas devem preocupar-se com toda a Igreja universal
particularmente, naquelas regiões onde ela está dando apenas
dades,

primeiros passos.

E por

os

periodicamente, o Santo Padre

isso que,

convoca os Bispos de todo o

e,

mundo

para partilhar

com

suas preocupações sobre os problemas da Igreja. São os

eles as

chamados

Sínodos dos Bispos.

Nada mais

natural, por isso,

do que

dizer que,

numa

diocese,

o primeiro missionário é o Bispo: missionário para a sua própria
diocese,

mas também missionário para todo o mundo. Na

ca, é ele

diocese o

3.

também
mesmo

práti-

o responsável por cultivar nos cristãos da sua
espírito missionário.

Sacerdotes para a missão universal

Do mesmo modo, os sacerdotes, na medida em que partilham da missão apostólica do Bispo, têm o mesmo carisma missionário.

Já o Concílio Vaticano II o sublinhou bem, mas o Papa
recorda-o, com força, na Encíclica sobre as Missões. Vejamos o

que diz o n.° 67:
«Colaboradores do Bispo, os presbíteros, por
mento da Ordem, são chamados a partilhar a
missão: o

dom

espiritual

força

do Sacra-

solicitude pela

que os presbíteros receberam na Orde27

nação prepara-os, não para
para
fins

da

uma
da

uma

missão limitada e

restrita,

mas

vastíssima e universal missão de salvação «até aos con-

terra,

uma

vez que todo o ministério sacerdotal participa

mesma amplitude

universal da missão confiada aos Apóstolos

por Cristo».

E
mais

mesmo número,

logo a seguir, no

claro,

o santo Padre é ainda

ao afirmar: «Todos os sacerdotes

mentalidade missionária, estarem abertos

às

devem

ter

coração e

necessidades da Igre-

do mundo, atentos aos mais distantes e, sobretudo, aos grupos não cristãos do próprio meio».
Há mesmo sacerdotes diocesanos que deixam a sua paróquia
com o acordo do Bispo, evidentemente
ou a sua diocese
para darem um ou mais anos da sua vida a uma Igreja missionária.
Isso aconteceu ainda recentemente, em Setembro de 1995, com
a partida de um sacerdeote da diocese de Setúbal
uma diocese
também muito carenciada de sacerdotes
para a diocese de São

ja e

—

—

Tomé

Uma

e Príncipe.

—

Igreja pobre a partilhar

ainda mais pobre. Isto é que é a verdadeira

4.

—

com uma

comunhão da

Igreja
Igreja!

Comunidades missionárias

Os

sacerdotes são, pois, os primeiros responsáveis pela ani-

mação missionária na própria paróquia. Uma animação que deve
levar todos os membros da comunidade paroquial a terem espírito evangelizador.

Não

é,

com

certeza, preciso recordar aqui aquilo

Concílio Vaticano
e

de cada cristão

e

II disse

que o Papa não

cristãos são missionários,

que o mesmo

sobre a dimensão missionária da Igreja
se cansa

de

repetir.

Todos os

por vocação baptismal!

Já muitas vezes se disse que a missão é só uma: ao perto e ao
longe! Quer dizer, todo o cristão se deve sentir missionário para

anunciar a Boa

Nova

aos irmãos que estão perto e que, apesar da

proximidade geográfica

(às vezes
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vivem dentro da própria paró-

mensagem de

quia ou até na casa ao lado!), não ouviram a

Jesus

de forma consciente e esclarecedora. Mas, esta preocupação de
anunciar a Boa

Nova

aos irmãos que estão perto e de ajudar a

comunidade paroquial não pode fazer-nos esquecer o
dever de nos preocuparmos também com os irmãos que estão
construir a

longe.

À

semelhança dos bispos

e

dos sacerdotes,

também

os cris-

do mandato dado por Cristo aos apóstolos.
Não se pode, por isso, conceber uma comunidade paroquial
que não seja missionária, isto é, que não tenha a preocupação da
tãos participam

Igreja universal, colaborando, particularmente,

munidades

Os

5.

cristãs

com

as outras co-

que ainda estão dando os primeiros passos.

Institutos Missionários

Costuma-se dizer que aquilo que

é

de todos não

é

de ne-

nhum! De facto, poderia haver o perigo de, na Igreja, as comunidades empurrarem umas para as outras a responsabilidade de
enviar os evangelizadores para outras regiões do mundo. Talvez
por isso mesmo, Deus chama a uns para ficar e a outros para
partir. Ou seja, na Igreja há aqueles que o Senhor chama para
serem missionários na Igreja local e aqueles que Ele chama para
deixar tudo e partir para onde for mais preciso.
Foi assim que apareceram os Institutos Missionários. São
espécies de famílias religiosas

em que

os seus

membros decidem

consagrar toda a sua vida ao serviço da Igreja missionária. Tratase

de

n.°

uma

«vocação especial» na Igreja,

como

diz João Paulo

II

no

65 da «Missão do Redentor».

Como

as tarefas

da evangelização são diversas

diferentes são os povos e culturas a

quem

e

como muito

os missionários vão

anunciar a Boa Nova, assim têm aparecido famílias missionárias

com

mo

características diferentes.

objectivo e a

mesma

Mas, no fundo, têm todas o mes-

missão e colaboram todos
29

com

a

Con-

gregaçao para a Evangelização dos Povos, que é

um

organismo

criado pelo Santo Padre para fazer crescer a Igreja missionária.

Os

Institutos Missionários têm, pois,

próprio na Igreja, colaborando

com

Evangelho aos que ainda o não ouviram
morrer nas

Os

Igrejas

um

lugar e

um

papel

o Santo Padre no anúncio do
e,

também, não deixando

mais antigas o espírito missionário.

missionários,

como lembra o Santo

Padre, para além de

partirem a anunciar o Evangelho nos países onde ele não foi

anunciado ou onde a Igreja ainda não ganhou

mente

fortes,

têm também uma

raízes suficiente-

outra missão: colaborar

com

os

Bispos e os Párocos na animação missionária da sua Igreja de

origem.

Quando um

missionário vai a

missionária, vai prestar

um

essa paróquia a ser aquilo

uma

paróquia fazer animação

serviço a essa paróquia. Vai ajudar

que

ela

deve

ser:

missionária.

Firmino Cachada

Para

reflectir:

1.

Será que a nossa diocese e a nossa paróquia

têm

esta ideia

de que a responsabilidade da Igreja missionária pertence a todos,

ou será que há responsáveis na nossa Igreja e cristãos na nossa
comunidade que acham que isso das Missões é só lá com os
Missionários?
2.

Como

é

nossa paróquia?

que são recebidos os Animadores missionários na

Como

gente de fora que apenas

vem

pedir di-

nheiro ou vocações, empobrecendo a nossa paróquia, ou

como

alguém que vem partilhar connosco as suas preocupações
missionárias, enriquecendo a nossa comunidade e ajudando-nos a
ser

mais

e

melhor

Igreja?
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O MEU SONHO
Eu sonho
Que no dia

2000

de Janeiro do ano 2000
Todo o mundo permanecerá silencioso,
Em oração, numa atitude contemplativa e de gratidão
Pela nossa bela e magnífica Mãe Terra

E

1

pelo extraordinário milagre da vida humana.

Eu sonho
Que a juventude e os idosos, os ricos e
Os negros e os brancos,
Os povos do Norte e os povos do Sul,

Do

os pobres,

Oriente e do Ocidente,

De

todos os credos e culturas
Vão dar as suas mãos, a inteligência e o coração
Numa celebração universal, sem precedentes, do dom da
Vida ao longo do segundo milénio.

Eu sonho
Que o ano 2000
Será declarado o ano internacional de Acção de
Graças pelas Nações Unidas.

Eu sonho
Que durante o ano 2000
Inumeráveis celebrações e acontecimentos
Serão levados a efeito em todo o globo terrestre
Para avaliar a longa caminhada da Humanidade,
Para rever e analisar os nossos erros
E para programar acções
'

Que devem

ser enfrentadas

Para conseguirmos a plena realização da Raça

Na

Paz,

na Justiça

e

na

Felicidade.

Eu sonho
Que os poucos anos que nos separam

Da celebração do Bimilénio
Sejam dedicados por todos os

seres

nações e instituições
31

humanos,

Humana

A um

trabalho sem paralelo, de reflexão e acção,

De
De

inspiração e elevação,

Na

Unidade.

determinação e amor
Para resolvermos os problemas que ainda se mantêm.
Para conseguirmos
Uma Família Humana sobre a Terra na Paz e

Eu sonho
Que o Terceiro Milénio
Será declarado

O

primeiro Milénio de Paz na Humanidade.
Robert Muller
chanceler da "Universidade para a Paz" (Costa Rica)
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5.°

Tema

FONTANÁRIO
DA MISSÃO

PARÓQUIA

"A Paróquia deve

ser

-

o fontanário da aldeia, a que todos

acorrem na sua sede" (Papa João XXIII).

"Uma comunidade ou
cristã" (João

Paulo

é missionária

ou não

é

comunidade

II).

Assim o entenderam os primeiros cristãos, mais concretamente os da Igreja de Antioquia, como vamos escutar:

PALAVRA DE DEUS:
Leitor

Leitor

Actos dos Apóstolos, 13, 1-4

- "Na Igreja de Antioquia havia
2 — Barnabé
Simeão, chamado Negro
1

profetas e doutores:

Lúcio da cidade de Cirene

Manaen, companheiro de infância do Governador
Herodes
jaulo, o perseguidor dos cristãos

Leitor

3 — Certo
ção.

Leitor 4

-

dia a

De

Comunidade

estava reunida para a Ora-

repente o Espírito Santo disse:

Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que

chamei".
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Eu

os

Leitor
Leitor

- Então, depois de terem jejuado e rezado, impuseram
as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-no partir.
2
Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram para
1

Selêucia e dali para Chipre..."

Palavra

Todos Leitor

1

do Senhor

Graças a Deus.

-A

Paróquia é (ou se não é devia

Missão.

A Agua desse

não deixa a
tãos se

ser)

o fontanário da

fontanário é o Espírito Santo, que

Igreja ficar parada.

acomodem nem

se

Não

permite que os

entretenham apenas

cris-

com

a

resolução dos probleminhas das suas comunidades.

Todos -

AMIGO, VAI, VAI ANUNCIAR
A TODOS OS HOMENS, ALEGRIA E

(cantando) VAI,

PAZ...
Leitor 2 -Antioquia era

A

habitantes.
to

de

uma

comunidade

numerosa. Era,

um

cidade bastante grande: 600 000

isso sim,

cristã,

porém não

era

mui-

muito dinâmica. Animada

grande espírito missionário. Tinha a paixão

pela evangelização. Por isso desde o princípio come-

çou a dar da sua pobreza.
Leitor 3

- Ao

ver

uma

cidade tão grande para trabalhar, a tenta-

ção era cerrar

convencer

rem para

a

dentro da comunicade

fileiras

as pessoas

e tentar

mais comprometidas a não

Missão ou para

as Missões,

como

saí-

hoje

dizemos.
Leitor 4

— E aconteceu que foram
Barnabé que partiram.
se hoje

Todos -

Leitor

1

em

(cantando)

os mais animados, Saulo e

Quem

dera que isso aconteces-

todas as Paróquias...

IDE POR

TODO O MUNDO

ANUNCIAI A BOA NOVA
- Cada

um

escutava dentro de

Paulo escutava:
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si

o

mesmo

(bis)

grito

que

S.

Todos Leitor 2

mim

Ai de

- A Missão

Leitor 3

—A

não evangelizar.

um

Era

cristã.

se

como

era considerada

fruto

compromisso de todo o

Igreja toda é missionária. Por isso,

Deus, cada Paróquia, cada cristão

Boa Notícia da

ciar a

normal da vida

é

cristão.

todo o Povo de

enviado para anun-

salvação a todos os povos.

Todos - Todo o católico é um cristão sem fronteiras.
Leitor 4 — A Igreja Particular: Diocese ou Paróquia, não pode
fechar-se em si mesma, nas próprias preocupações, mas
deve

ser missionária, isto é: ir

manidade que ainda não

1

si,

para a hu-

foi evangelizada.

PARÓQUIA QUE NÃO É MISSIONÁRIA,
DEIXA DE SER IGREJA DE JESUS CRISTO.

Todos Leitor

além de

—Jesus
lhas

foi claro

quando

disse:

"tenho ainda outras ove-

que não são deste rebanho. Preciso conduzi-las

também".
Leitor 2 — Pouco a pouco algumas paróquias se vão transformando como que num fontanário da aldeia a que todos
acorrem na sua sede, como disse o Papa João XXIII.
—
A medida em que nossas Comunidades se transformaLeitor 3
ram nesse fontanário, poderemos dizer delas o que
Jesus disse de si mesmo.
Quem bebe de Jesus Cristo, torna-se nascente pra
Todos

sempre a
Leitor 4

jorrar.

— Cada Paróquia deve

continuadora da missão de

ser a

Jesus Cristo, missão que Ele apenas

Como

Todos —
Leitor

1

—

o Pai

me

também Eu vos envio.
Ele mesmo nunca se fixou
lugar.

Um

pessoas não

definitivamente no

mesmo

depois de ter curado muita gente, as

dia,

O

começou.

enviou

queriam deixar

ir

embora. Jesus, então,

disse:

"Devo anunciar

bém

a

Boa Notícia do Reino de Deus tam-

às outras cidades".
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E

percorria as cidades e aldeias.

Leitor 2

— Sem Missionários não há Missão.

Todos -

(cantando)

Ó MARIA RAINHA DAS MISSÕES

DAI-NOS MUITOS E SANTOS MISSI-

ONÁRIOS

Leitor 3 - Maria, Mãe dos Missionários, ensina-nos a evangelizar
Nós somos todos responsáveis, mas é difícil trabalhar...

Leitor 4

- Diz-nos o Papa João Paulo

II:

"As Igrejas locais (dioceses e paróquias) façam
a animação missionária ocupe

um

com que

lugar muito impor-

tante nos seus programas de acção pastoral das diferentes
associações e

Leitor 5

movimentos, sobretudo juvenis.

Ó MARIA RAINHA DAS MISSÕES

Todos -

—

DAI-NOS MUITOS E SANTOS MISSIONÁRIOS
O ano passado, num País com mais de 300 dioceses,
realizou-se

um

Congresso Missionário. Mais de 3000

delegados de diversas Nações se reuniram durante

semana
misso
Leitor

1

—

Uma

Todos-

a Missão

das conclusões a que chegaram foi a necessidade

de fundar
Leitor 2

aprofundar a razão e o compro-

inteira para

com

uma

em

cada Paróquia

um

grupo missionário

- No nosso País já temos bastantes desses grupos missionários mas temos de reconhecer que temos ainda muito
caminho para andar.
(cantando)

A SEARA DO SENHOR É CAMPO
ABERTO
POUCOS SÃO OS QUE LÁ QUEREM
MOUREJAR

Ó SENHOR EIS-NOS AQUI PARA SER-

VIR-TE

NO TEU REINO NOSSA GLÓRIA

É

TRABALHAR.
Leitor 3

— Nunca nos devemos

fechar nos horizontes limitados

de nossas paróquias, porque
36

Todos — Se uma comunidade
chorando
está

condenada à podridão

Leitor 4 — Para toda

a Igreja

particular, a

Todos —

anda à volta de si própria
ou exaltando o seu poderio,

crista

a sua pobreza

em

missão

em

geral e para cada Paróquia

questão de vida ou de morte.

é

Pelo Baptismo recebemos

Nova de

lenta.

uma

missão: anunciar a

Boa

Jesus.

Leitor 5 -A Fé é compromisso que é preciso repartir.
Leitor 1 - E repartindo a fé que ela aumenta em cada

um

de

nós.

Leitor 2 —

Uma

paróquia que não

é missionária

ou é incompleta.
Leitor 3 - Todos somos evangelizadores.
anunciar a

Todos -

Mensagem de

ou

Com

a

está

doente

Missão de

Jesus Cristo entre os irmãos.

AMIGO, VAI ANUNCIAR
A TODOS OS HOMES ALEGRIA E PAZ
VAI

Para conversar:
1.

Em
as

1991 o Papa João Paulo II escreveu uma Carta sobre
Missões, intitulada: "A MISSÃO DE CRISTO RE-

DENTOR"

Lembram-se de alguma afirmação importante dessa Carta?
2.

A Paróquia deve ser Fontanário da Missão
O que é que vocês vão fazer para que a vossa

paróquia

transforme nesse Fontanário e não seja apenas

uma

se

tor-

neira que se abre de vez

em

Mundial das Missões ou

na venda de alguma Editorial

e

quando, por

ex.

no Dia

Missionária?

3.

O

uma paixão
com essa pai-

Papa diz que devemos pedir ao Senhor

pela Evangelização.

Conhece algum
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cristão

xao? Já lhe pediu para lhe ensinar a apaixonar-se também
por esse dever supremo de todo o cristão: "anunciar Jesus
Cristo a

quem

O

ainda

não conhece?

P.

SALMO DE VERÃO

Vitorino

(Lopes Morgado)

Com o sol, que da terra se levanta,
Ergo a Ti o meu espírito, Senhor,
Numas Laudes por toda a criação.
Louvada

sejas pela noite e pelo dia,

Pelo céu estrelado e pelo

pelo perfume das

Louvado

mar

tranquilo,

flores e o silêncio dos pássaros.

sejas pela

paz no

o trabalho no mar,
movimento nos portos,
os que sobem os ares.

lar e

Pela oração nos mosteiros e o
Pelos que descem às minas e

Louvado

sejas pelas velas

nos hospitais

e as

rondas nos bairros,

Pela laboração contínua e pelo descanso,
Pelos resultados obtidos e as pesquisas permanentes.

Louvado

que saem para o trabalho

sejas pelos

e os

que entram

[para o repouso,

Pelos que nascem para o

Mundo

e os

que renascem para a Vida,

Pelos que Te dão graças e os que não Te conhecem.

Louvado

sejas pela

Natureza

e pela Técnica,

Pelo gesto gratuito e pelo trabalho remunerado,
Pelas flores

Louvado

da serra

sejas

e os frutos

por Ti

mesmo

do campo.

e pela criação fora

Pela intimidade de cada pessoa e a

Pelo

Mundo

conhecido

e pelo

comunhão de

de Ti,
todas as raças,

espaço inexplorado.
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Louvado

sejas

no canto

alegre e nos gritos de angustia,

Na palavra e no pensamento,
No sonho e na vida.
Glória ao Pai das Luzes, Criador do

sol,

da lua

e das estrelas.

Glória ao Filho, Sol de Justiça, e a Sua Mãe, a Lua que O
Glória ao espírito de Luz, que nos acorda para o dia novo.

•
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reflecte.

6.°

Tema

OS ESPAÇOS MISSIONÁRIOS
DA PARÓQUIA
1.

Palavra de Deus:

um

"Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peça cada

o

Baptismo

em nome de Jeus Cristo, para remissão de seus pecados; recebereis,
então, o dom do Espírito Santo. Porque Aquele que foi prometido é
para

vós,

para

os vossos filhos e

apelo do Senhor nosso

2.

A

para quantos de longe ouvirem

Deus" Act.

2,

o

37b-39.

paróquia, espaço missionário por excelência

Todos dizemos:
cada paróquia

é

"a Igreja é missionária", isto

missionária e que cada cristão é

Porém, olhando com olhos de

ver,

sem

gente necessidade de conversão.

demos

e

não houver

uma

Mas

reflexão

vivemos o cristianismo

viver.
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tal

um

apóstolo.

ilusões, para as nossas

comunidades paroquiais não podemos deixar de
fazer-se se

quer dizer que

sentir

uma

ur-

conversão não poderá

profunda sobre como entene

sobre

como

o queremos

A

animação missionária não

é

uma

pastoral paralela

ou con-

corrente de outras actividades pastorais; ela é o coração de toda
a pastoral. Fazer

animação missionária

(diocese, paróquia),

o Papa João Paulo

com
II

é trabalho

da

Igreja local

a ajuda dos institutos missionários, diz

na Encíclica

"a

Missão do Redentor", n.°

83. Assim, a paróquia, que aproxima a diocese de todos os cristãos, é

2.1

O

o espaço missionário por excelência.

A

animação missionária na pastoral

pároco, colaborador directo do pastor (bispo), orde-

nado para o serviço de toda a Igreja (cf. P.O. - Decreto do Vat.
II sobre o Ministério e a Vida dos Sacerdotes, n.° 10; e R.M. encíclica "a Missão do Redentor", n.° 67), responsável da sua
comunidade paroquial, é o grande dinamizador dos diferentes
espaços missionários paroquiais, ajudado e até incentivado pelos
leigos.

2.2

De uma

A pastoral

pastoral de

manutenção para uma pastoral missionária

paroquial terá de deixar de ser

— sacramentos,

uma

pastoral quase

—

tradições, devoções
do já existente
para ser
sobretudo uma pastoral da missão, da escuta, da acção
evangelizadora, da conversão.

só

O

cristão

tem de

estar cada vez

passa na sua paróquia, na Igreja, no

acolhimento
etc.

às pessoas concretas,

Não pode

mais atento àquilo que se

mundo, numa

atitude de

ao seu vizinho, ao seu próximo,

ficar alheio às alegrias e tristezas, à fé

ouà

indi-

ferença religiosa dos seus irmãos; não poderá fingir que desconhece os seus
cristão
e,

problemas

tem de

unir-se

e terá

com

de ajudar à sua resolução. Mais, o

os outros cristãos; na paróquia, todos

sobretudo, os mais responsáveis deverão esforçar-se por conhe-

cer e reconhecer os carismas, sou seja, as qualidades de cada

um, para que mais facilmente

estas

todos.
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sejam postas ao serviço de

2.3 Corresponsabilidade na pastoral

E

impossível ao pároco coordenar e dinamizar, acompanhan-

do, todas as diferentes dimensões da pastoral paroquial; daí a

importância

vital

da corresponsabilidade dos

leigos

no estudo,

preparação, elaboração e concretização dos projectos pastorais e

da animação missionária paroquial.

3.

Espaço da formação

A

formação

é

e

informação

importantíssima para o

bom

resultado de

qualquer acção pastoral. Ela adquire-se sobretudo através da
catequese, não só da catequese infantil

para jovens

e adultos.

mas também da catequese

Ela adquire-se ainda pela participação

algum dos grupos paroquiais. Nestes podem
se

e

devem

em

organizar-

acções concretas de formação e de informação missionária.

Entre outras coisas, os grupos poderão organizar cursos, mesas
redondas, conferências, debates,

retiros, dias missionários, vigílias

de oração, campanhas de angariação de ajudas para
sensibilizar a

paróquia para

voluntariado missionário;

a

as missões, e

vocação missionária

podem

e

para o

ainda difundir a imprensa

missionária.

Na

ninguém ama o que não conhece, diz o povo e muito bem. Não amaremos as missões nem assumiremos
as nossas responsabilidades missionárias se não estivermos
verdade,

informados sobre o que

se faz e o

que

falta

para fazer nas missões.

a importância dos meios de comunicação social, nomeadamente dos jornais e revistas missionárias, de programas sobre as
missões na TV, de vídeos e de diaporamas que informem sobre
como vivem a sua fé os criotãcs de outras partes do mundo, etc.

Daí

Estando nós informados, teremos que informar
tros.
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e

formar os ou-

4.

Espaço familiar

Há

muitas famílias

em que

existe

um

verdadeiro clima de

oração e de amor pelas missões. Os membros dessas famílias não
se preocupam só com as suas necessidades, mas sabem ir ao encontro de outras pessoas mais carenciadas para as ajudarem; pre-

ocupam-se com

a sorte

margem da

de quantos vivem à

sociedade;

estão atentos a tudo o que se passa na sua paróquia, na Igreja e

no mundo

Há também

para o que for preciso.

e disponíveis

muitas paróquias verdadeiramente missionárias, paróquias nas quais
as

melhores energias são investidas na evangelização, ao perto

em que uma

ao longe, e

liturgia

bem

vivida desabrocha

em

e

ca-

ridade atenta a todos os deserdados da sorte. As crianças, os
adolescentes e os jovens que crescem

como

estas

descobrem

bem

cedo que

em

famílias e paróquias

ser cristão é dar-se aos outros;

descobrem o valor do serviço gratuito e a beleza da generosidade.
As famílias que sabem dar vida à família mais alargada que é a
paróquia, as famílias em que as crianças, os jovens e os adolescentes

respiram

um

ambiente de generosidade,

um

ambiente missi-

onário, constituem o espaço privilegiado de animação missionária.

5.

Conclusão

A

paróquia

um

é

espaço de

cada cristão encontra o seu lugar
se abre

ao

mundo

e às igrejas

testemunhar

e

comunhão

e se sente

mais jovens

onde, pela oração, pela reflexão
gias para

fé,

e partilha

e necessitadas; é

e pela partilha se

anunciar a salvação;

aprende a colaborar na construção da

é

assumem

tante entre a fé e a cultura; é o espaço

missionário,

onde

as crianças,

num

onde

o lugar

ganham

igreja local,

as suas responsabilidades,

um

ener-

o lugar onde se

abertos e sensíveis às necessidades de toda a Igreja; é
os leigos

onde

bem, onde cada

se

mas sempre
o lugar onde

diálogo cons-

aprende a ser

os jovens e os adultos, inseridos
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nos grupos paroquiais, aprendem a

sair

de

si

mesmos para irem

ao encontro dos outros.

Para a reflexão
l.

a

Em

quê

em
e

grupo:

como poderão

os nossos grupos paroquiais ser

mais missionários?
2. a

Que

nosso meio?

actividades missionárias é que

A quem

as

deveremos propor?

poderemos

Como

realizar

fazer para

no

que

passem de boas intenções?
P.

EU, PECADOR,

José Carlos

ME CONFESSO

me confesso:
De nem sempre saber sorrir,
De nem sempre saber ouvir;
De nem sempre saber compreender e
De passar por tantos a precisarem da

Eu, pecador,

ajudar;

partilha de

mim

e avançar

em

frente;

De me calar, ao
De falar sem ser
a

minha

De não

ver e ouvir tanta hipocrisia;
preciso,

com

tantas pessoas e situações a reclamarem

voz;
sentir

nada diante de tanta dor

e

de tanta injustiça;

me confesso:
De medos que não sou capaz de vencer;
De comodismos que não sou capaz de superar;
De desânimos que não me deixaram sair;
De egoísmos que puseram os outros fora de mim;
De gostos que fizeram esquecer o para que sou;
De ressentimentos que reduziram o Pai-nosso que rezo tantas
De preconceitos que me levam a dividir o mundo;
De certezas que não me permitem comungar vida e ideias;

Eu, pecador
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vezes;

Eu, pecador me confesso:
De ver tanta lágrima e não a enxugar;
De contemplar tanta chaga e voltar a cara;

De
De
De
De

ouvir tantos gritos e fugir;
saber de tantos náufragos e não correr a salvá-los;

encontrar tanta gente sem norte e de lhe não indicar o caminho;
saber e conhecer tanta gente que perdeu as razões de viver, e

continuar sentado à minha mesa e
Eu, pecador

me

feliz

a dormir sem pesadelos.

confesso:

Porque não tenho cantado, como devia, a beleza da vida, a imensidade do amor de Deus, o valor da fraternidade, a importância da justiça
e da Paz.
Eu, pecador

me

confesso:

Porque não tenho sido esperança, não tenho semeado esperança, não
tenho gritado esperança.
t Manuel, Bispo de Setúbal
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7.°

Tema

O MINISTÉRIO
"SEM FRONTEIRAS" ou "AD GENTES"

— O GRUPO MISSIONÁRIO —

Texto Bíblico

"Num mesmo
função. Assim

em união com

há

corpo,

também

nós,

vários

um tem a sua
muitos, formamos um só corpo

membros

que somos

e

cada

Cristo e estamos unidos uns aos outros

como membros

do mesmo corpo.

Nós temos dons
mente a cada um.

diferentes

Quem

conforme Deus

os quis

dar gratuita-

dom de anunciar a mensagem de
Quem tiver o dom de servir os
dom de ensinar, que ensine; quem

tiver o

Deus, deve usá-lo conforme a sua fé.
outros,

que

tiver o

dom

sirva;

quem

tiver o

de encorajar

os outros,

que

os encoraje.

O

que reparte

com os outros aquilo que tem, reparta generosamente. Aquele que
manda, que faça com toda a consciência. O que ajuda os necessitados, que os ajude com alegria
.

Rm.
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12, 4-8

1.

um Grupo

Importância de

Missionário na Paróquia

Neste Caderno de Estudos temos reflectido sobre os

1.1.

laços existentes entre

IGREJA - DIOCESE - PARÓQUIA

MISSÃO. Sem dúvida que
tos se clarificaram e

e a

ao longo da caminhada muitos aspec-

algumas convicções

firmaram dentro de

se

Certamente que agora estamos conscientes que:

nós.

-

A

Igreja é por sua natureza missionária, pois

gem no Coração de Deus

para anunciar e testemunhar o

em
-

Jesus a todos os

tem sua

ori-

por mandato de Cristo vive

e

Homens

e

Amor

de Deus e revelado

Povos.

Esta Missão Universal foi confiada nos Apóstolos a todos

em comunhão com

os Bispos e todos eles

o Bispo de Roma,

o Papa, (colegialmente) têm o dever e a preocupação do
Anúncio do Evangelho "até aos confins da terra" (Act 1,8).
— Cada Diocese, com o seu Bispo, vive plenamente o misté-

da

rio

Comunhão

animada pelo
e fora

e

Missão dentro da Igreja Universal

Espírito, é

chamada

dos limites de seu

e,

a anunciar Jesus, dentro

território.

— Cada Paróquia, confiada ao cuidado

pastoral

do Pároco,

é

o "Fontanário", que, simultaneamente sacia a sede e a fome

dos cristãos, para que todos tenham vida abundante (Jo
10,10), e desperta todos a viver abertos às necessidades
espirituais e materiais

em

todas as

da Humanidade

Comunidades

cristãs,

animação missionária deva
fulcral

em

e

da

Dioceses

ser inserida

Igreja.

Daí que

e Paróquias, a

como elemento

sua pastoral ordinária ("A Missão de Cristo

Red."83)
1.2
ções,

A

Paróquia, através de

um

conjunto coordenado de ac-

procura tornar presente Cristo vivo

homens.

De

acordo

com

as

e

actuante no meio dos

necessidades concretas, o Espírito

concede dons (carismas) para que,
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em comunidade

e

tendo

em

bem comum,

vista o

assumam

as pessoas

funções. Assim surgem

os diferentes serviços na Paróquia: a catequese, a liturgia e canto,

o serviço dos pobres e doentes, a preparação dos sacramentos, o
serviço da justiça e paz, o serviço

sem

fronteiras

ou "Ad

Gentes"...

da solidariedade

Sem

e

da missão

a catequese organizada

com

seus catequistas, a Paróquia dificilmente poderia catequizar as

Sem

novas gerações.

o serviço dos pobres organizado, a Paróquia

não poderia socorrer
liturgia e
...

pessoas carenciadas.

Sem

a equipa de

canto seria impossível ter celebrações vivas

um

Também, sem

viver a

as

grupo missionário será

dimensão missionária da

Igreja.

O

manterá vivas na Paróquia, a preocupação
Evangelho a todos os Povos

e a solidariedade

e

difícil

animadas.
a Paróquia

grupo missionário

com
com

o Anúncio do
as Igrejas

mais

pobres.

A Paróquia ou Diocese,

que

em

sua Acção Pastoral não tem

conta a vivência do espírito missionário, priva-se de
factor

de vitalidade e de comunhão

os nossos Bispos,

no Plano

com

toda a

um

Igreja.

Pastoral para a Igreja

em

em

importante

Atentos a

isso,

Portugal, dis-

seram: "a nossa opção pastoral fundamental é edificar comunidades
vivas de

2.

fé,

Como
Há
•

de amor

formar

e

de dinamismo missionário".

um Grupo

Missionário?

várias maneiras:

Numas

Paróquias

é

o pároco, consciente de que

meiro animador missionário

em

é

o

pri-

sua Paróquia, que convid;

algumas pessoas para formar o grupo missionário.
•

Noutras, duas ou
ativa e

três

pessoas interessadas

tomam

a inici-

convidam outras para formar o grupo, depois de

terem informado previamente o pároco.
•

Há
nar

em que um grupo missionário, que está a funciobem numa Paróquia, dialoga com o pároco e outras

casos
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pessoas de outra Paróquia, informando sobre: o que é o

grupo missionário, como funciona,

•

as actividades...

como que por

são contágio, grupos missionários

outros grupos

em

paróquias vizinhas.

um

maioria dos casos,

fala

sobre a realidade da Missão e a responsabilidade missionária

de todos os

começou

missionário passa pela Paróquia,

com

cristãos, e

prévia aceitação

Como
é

do pároco, con-

uma

reunião.

Assim

a grande maioria dos grupos missionários.

vedes, as maneiras de formar os grupos missionários

são muitas. Encontrar

um

fundam

Na

vida algumas pessoas interessadas para

vados

Assim,

fundamental.

grupo surge

um

grupo de

Sem

moti-

cristãos conscientes e

consciência e motivação dificilmente

caminha. Claro que o grupo precisa, de orga-

e

nizar-se internamente: distribuir os diferentes cargos e escolher a

direcção.

Um

tudo, não é

3.

um bom

Objectivos de

Um
devem
tes e

se

grupo onde

pessoa faz tudo ou pretende fazer

grupo.

um Grupo

grupo de

estar claros

uma

Missionário

Igreja define-se pelos seus objectivos.

na mente

continuamente

e

no coração

ser objecto

cie

Estes

todos os participan-

de reflexão para cada

um

sentir-

interiormente motivados.
Eis os objectivos principais de

um

— Proporcionar aos seus membros
mento da vocação cristã e missionária.
fortes

grupo missionário:
aprofunda-

a vivência e o
Isto através

de oração, de tempos de estudo

de momentos

e reflexão

coordenadas que visam o crescimento do espírito

e
e

de acções

cooperação

missionários.

- Promover

dinamismo missionários do Povo de
eclesiais manter viva a preocupação
com aqueles que ainda não conhecem Jesus.
Deus.

Em

o espírito

e

todos os espaços
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— Promover

as

vocações missionárias.

da

sionários" e são as grandes carências

Em

tempo de

falta

"Não há missão sem mis-

em

Igreja

pessoal missionário.

de vocações consagradas, precisamos de

rizontes largos e saber partilhar o

ter

ho-

pouco que temos. Diante das

necessidades da Igreja Universal e respeitando os apelos de Deus, não
ter

medo de

afirmar que o maior e melhor serviço que a Igreja pode

Humanidade é o serviço missionário.
— Promover a comunhão, a solidariedade

prestar à

e

a cooperação

missionárias, através de: oração, sacrifício e ajudas materiais. Neste
sentido, o grupo missionário deve ajudar a sua Paróquia a olhar para

além da torre de sua

—
vezes,

Igreja,

partilhando

com

as Igrejas

mais pobres.

Despertar e colaborar nas situações missionárias

bem

que pedem a acção

4. Actividades

O

locais.

Por

perto de nós, há situações de pobreza espiritual e material,

de

e

colaboração de

um Grupo

um

grupo missionário.

Missionário

Espírito atira-nos para a acção (Act. 13, 46-48).

Onde há

grupos conscientes

e

motivados,

gem. Indicamos algumas actividades para

as actividades sur-

as quais os

grupos pre-

cisam de estar atentos:
•

Possibilitar, organizar, preparar, realizar e celebrar as diver-

campanhas missionárias da Igreja: Dia Mundial das
Missões, Dia da Infância Missionária, Semana de oração

sas

pelas Vocações Consagradas...
•

Participar e organizar cursos e encontros de formação

missionária:

Semana Missionária Nacional (Setembro),

encontros diocesanos, regionais
•

e paroquiais...

Divulgar a Imprensa Missionária, pois "dá a conhecer a
vida da Igreja, a palavra

e a

experiência dos missionários e

das Igrejas locais, junto daqueles para
("A Missão de Cristo Redentor" 83).
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quem

trabalham"

Manter correspondência com os Missionários ligados à terra
e contactá-los quando vêm de férias (A Missão de C.
Redentor, 77), acolhê-los e informar-se junto deles das
necessidades dos pobres (R.M. 77).

Organizar debates, encontros e

festas missionárias,

como

o

do grupo.
Promover campanhas de solidariedade para apoiar projectos missionários que visam a promoção humana, social e o
dia de aniversário

desenvolvimento dos povos, como: envio de material escolar,

sementes, instrumentos agrícolas, alimentos, medica-

mentos, roupa...

Promover

vigílias

de oração missionária

e vocacional,

como

a vigília de Pentecostes, a vigília de oração pelas vocações...

Estudar os Documentos Missionários nas reuniões mensais
e

em

encontros mais prolongados...

Perguntas

e a

Neste momento de partilha, vamos dialogar sobre a história
caminhada dos grupos missionários. Seria bom convidar para

esta reunião os

bem

a história

l.

a

membros mais velhos, para que conhecendo nós
do grupo, o amemos mais.

Como começou

o nosso grupo missionário? Quais

as

pessoas que o fundaram e que mais ajudaram o grupo a

caminhar?
2. a

Quais foram os momentos

3. a

Que

impulso

mico

e

que deram mais

dinamismo ao nosso grupo?

fazer para
e

e actividades

que o nosso grupo

melhor cumpra

a missão

seja

ainda mais dinâ-

que a

Igreja lhe confia?

P.
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António

Farias

ORAÇÃO DO JOVEM
Senhor Deus, creio na bondade da Criação (cf. Gen 1, 31).
Creio que este universo assombroso
as ciências nos vão permitindo vislumbrar a

—

imensidão! —

creio

que

este universo

em que

vivo é fruto do teu amor.

Senhor Deus, creio na bondade radical de cada ser humano.
Creio que cada irmão é imagem e semelhança tua (cf. Gen 1, 27
)

e que,

dom

em

Cristo, concedes a cada ser

de ser teu

Rom

filho (cf.

Senhor Deus,

8,

humano

o maravilhoso

14-18).

do teu Espírito de amor,
da história humana (cf. Ef 1,

creio que, pela força

iluminas os destinos do universo e
3-14).

Senhor Deus, creio que queres servir-te de mim (de cada um
de nós que acreditamos em Jesus, teu amado Filho e nosso Salvador) para convidar a todos ao Banquete eterno do teu Reino
(cf.

nos

Mt

22, 1-14).

Senhor Deus,

creio

humildes da

terra

e

connosco

e

que
(cf.

amar

os pequeniporque
25, 40),
Jesus está
a amar sem medida (cf. Jo 15,

é

possível

Mt

o seu amor nos leva

9-13).

Senhor Deus, bem sabes que nos é muito mais fácil beijar
um(a) jovem bonito(a). Mas beijar um leproso, só beija quem

ama de

verdade, pela força do teu amor.
Senhor Deus, mesmo que muitos se tenham afastado da

verdade do amor e

as relações

humanas

se

apresentem fortemente

e do orgulho, creio que é
amar com amor gratuito, porque já não somos nós
mas Cristo, em nós, pelo poder do Espírito (cf. Gal 2,

marcadas pela mesquinhez do egoísmo
possível
a viver,

20).

Senhor Deus,
sus, a ser grão

creio

que

me

convidas, no seguimento de Je-

de trigo que morre no silêncio da história

12, 24-25), para

que todos tenham vida: a tua Vida

10).
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(cf.

(cf. Jo.

Jo 10,

Senhor Deus,

creio

que

é possível fazer

da vida

uma

oferta

de amor, porque, pelo fogo do Espírito, nos renovas no amor:
fazes

de nós homens novos

Senhor deus,

creio

(cf.

Rom

na bondade

8,

1;

Jo 3, 1-8).

infinita

do teu amor!
Agostinho Tavares

MENSAGEM AOS JOVENS
Jovem amigo, ao longo do ano partilhei contigo um pouco
da minha vida de missionário. Eis que é chegado o momento de

me

despedir, de passar a palavra a outro missionário. Permite que

termine

com uma

oração. Oração de esperança, que brota

do

coração que acredita que o "único necessário" é Deus e o seu

Reino de amor, de justiça

e

de paz
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(cf.

Lc. 10, 41;

Mt.

6, 33).

Tema

8.°

COMUNIDADE PAROQUAL
BERÇO DE VOCAÇÕES
MISSIONÁRIAS
Jesus

chama

os discípulos

Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam
ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: "Vinde após
farei de vós pescadores de homens".

E eles,

irmãos:
as redes

Mim

e

Eu

imediatamente, deixaram

as redes e seguiram-n'0.

Um pouco
Zebedeu

nham
mesmo

e

mais adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de
seu irmão João, os quais, com seu pai, Zebedeu, compu-

as redes dentro do barco.

Chamou-os,

e eles,

deixando no

instante o barco e o pai, seguiram-nO. (Mt. 4, 18-23).

Tornou-se lugar

Quando

comum

ouvir dizer que há

menos

vocações.

assim falamos estamos a referir-nos claramente ao pro-

blema das vocações

sacerdotais,

religiosoas e consagradas.

poucos o povo de Deus começou a tomar consciência da
vocações para o ministério sacerdotal.
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Aos

crise

de

em

Esta diminuição de sacerdotes,

pode

negativa,

si

e

deve

oportunidade de renovação da pastoral vocacional, tanto na

ser

perspectiva de promover a colaboração mais alargada dos leigos

na

Igreja,

ou

da descoberta

seja,

como também de
dores para

um

e valorização cristã

consciencializar as

Vem, por

referência à pastoral vocacional,

para a responsabilidade

fiéis

gradas,

e seus

anima-

maior empenhamento co-responsável, pelo cultivo

das vocações consagradas.

dos

comunidades

fundamental,

englobando

as

propósito incluir

isso, a

uma

em ordem a chamar a atenção
em fomentar as vocações consa-

vocações sacerdotais, religiosas e outras

formas de vida consagrada.
•

O

problema das vocações deve, antes de mais, equacionar-se

a partir

do mistério da

através

da mediação da

através

da

Igreja.

Igreja.

E Deus quem

chama, mas

As vocações nascem na

Não

Igreja e para a Igreja.

é

uma

Igreja,

questão mera-

mente individual a resolver segundo o gosto ou inclinação de
cada um. Mais que uma honra pessoal é um serviço à comunidade. Por isso, é a comunidade que faz o discernimento da
vocação e ordena aqueles que precisa para o seu serviço. Assim, a pastoral das vocações nasce
se

ao seu serviço.

tem

a ver

com

O

um

Igreja e põe-

crescimento ou diminuição das vocações

a Igreja toda.

sentir-se co-responsáveis pela

•

do mistério da

Todos os

fiéis

devem, por

isso,

promoção das vocações, cada

segundo a responsabilidade que

exerce.

comunidades ocupa lugar de destaque a paróquia,
espaço normal e privilegiado em que surgem e se desenvol-

Entre

vem

as

as

vocações consagradas.

animação de todas

A

as vocações.

limitar-se a pedir a presença de

cado que oriente a vida
preocupar-se

no seu

seio,

em

criar

cristã

paróquia é o centro da
As paróquias não podem

um
dos

pároco zeloso e dedifiéis.

Devem também

ambiente para que surjam vocações

ao ministério ordenado

consagradas.
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e

outras vocações

Dentro da comunidade paroquial têm uma responsabilidade
que se encontram em lugares propícios para fazer

especial aqueles
a

proposta vocacional: pároco, catequistas, famílias

animadores missionários, educadores da juventude.

liamistas,

através

cristãs,

do

zelo e interesse destes responsáveis

de Jesus Cristo para

uma

E

que o chamamento

consagração total à sua Igreja pode

chegar às crianças e jovens.

O

cuidado pelo cultivo das vocações consagradas há-de estar

constantemente presente na pastoral da comunidade

em

deve

e

tra-

As vocações surgem, como fruto
maduro, da intensidade da vida cristã das comunidades e dos
grupos ou movimentos apostólicos. A promoção das vocações

duzir-se

várias iniciativas.

lança raízes nas vidas e exemplos e é condicionada fortemente
pela

imagem ou modelo que

em

a Igreja apresenta

cada comuni-

dade. Se os jovens ou adolescentes não estão motivados para o

compromisso com a Igreja não se deverá à imagem pouco convidativa que esta apresenta?
Além do testemunho de vida cristã e da estima e apoio às
vocações
que devem constituir uma preocupação permanente
as comunidades precisam além disso, de cultivar directamente

—

—
as

vocações através de várias
•

Anunciar claramente
maneira
tã e

•

inicitaivas:

as

privilegiada de realizar a existência

de servir a Igreja

e a sociedade.

Fazer a proposta explícita àqueles
sinais

cio

de vocação consagrada.

que

as

como uma
humana e cris-

vocações consagradas

Não

em que

E

no Evangelho.

Inserir a pastoral vocacional

na pastoral familiar

verdade, a família, comunidade de

amor,

é

o lugar normal do crescimento

fé

silên-

necessário

em

aos apóstolos e aconselhado

Na

em

basta esperar

vocações surjam espontaneamente.

retomar o convite directo utilizado por Jesus
•

descubram

se

relação

e juvenil.

de vida

humano,

e

de

cristão e

vocacional dos filhos; por outro lado, a pastoral específica
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das vocações encontra na pastoral juvenil o seu espaço

normal.
•

Estabelecer

em

cada comunidade

crista as estruturas indis-

pensáveis para este serviço pastoral:

O

animador ou

ani-

madores vocacionais, espaços de encontro para os que
sentem ou manifestam sinais de vocação, mesmo em idades consideradas precoces.
•

Organizar alguns momentos fortes de acção pastoral pelas
vocações: Oração, anúncio da palavra, testemunho dos consagrados,

semana das vocações, dia vocacional, encontros

vocacionais, etc.
•

Colaborar

com quem promove, acompanha

adolescentes

e

jovens chamados aos diversos estados

vocacionais, enviando-lhes os

nomes dos

sados e animando-os a participar

para

forma os

e

em

possíveis interes-

actividades próprias

eles.

Perguntas:
l.

a

Achas que a tua paróquia

está

empenhada no

despertar

das vocações consagradas e missionárias?
2. a

Como

poderia a

LIAM

colaborar

com

os espiritanos

no

despertar das vocações missionárias?
3.

a

Que

podereis programar concretamente neste ano para o

despertar das vocações?

P.

José Costa

ORAÇÃO COM SIMÃO PEDRO
Senhor Jesus,
Obrigado por escolheres o meu barco para falares à multidão.
Dele anuncias, também a mim, a boa nova do Reino.
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Obrigado pela palavra exigente e estranha que me disseste.
Que seria de mim se não a aceitasse,
simplesmente por julgar que não percebias nada de pesca?

Tu inspiraste-me confiança
eu flz-me ao largo para lançar as redes.
surpresa a minha,
quando comecei a puxar as redes!
E que grande aflição eu tive,
ao ver que as redes podiam romper-se.
Mas não faltou a solidariedade dos outros homens do mar.
Fiquei espantado e amedrontado:
e

Que

nunca fizera uma pesca assim!
Es o máximo, Senhor!
Não podes estar próximo de mim: sou pecador!
Não sou digno da experiência que me proporcionas,
do fruto extraordinário da tua palavra!
Obrigado também pela segunda palavra: "não tenhas
Sim. Senti-me renascer com o que me disseste.

E

a seguinte: era

Como
E

uma

as anteriores,

profecia e

eu

um

receio".

convite.

aceitei-a.

deixei tudo, para te seguir:

tornaste-me pescador de homens!

Outros mares

Também

e lagos

passaram a ser os meus!

as redes e os barcos

Tua palavra

eram

diferentes:

o teu Espírito.
Tantos homens acolheram o Evangelho,
experimentaram a salvação da sua vida
e tornaram-se teus discípulos!
a

e

E, hoje, onde e para onde me chamas?
- Eis-me aqui, Senhor,
podes enviar-me!

P.
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Jorge Manuel Faria Guarda

Tema

9.°

A COMUNHÃO ENTRE AS IGREJAS
Texto Bíblico:
"Vocês são o a luz do mundo.

um

monte não

eiro

para

num

o

lugar

se

pode

acende

se

um

cande-

caixa. Pelo contrário, pÕe-se

em que alumie bem a

mesmo modo, façam

cidade situada no alto de

Também não

esconder.

pôr debaixo duma

Uma

em

todos os que estiverem

mas é

casa.

Do

brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para

que vejam as boas acções que

vocês

Pai que está nos céus". (Mt.

5,

praticam

e

dêem

louvores a vosso

14-16).

Deus ama a cada um de nós, desde toda a eternidade, com
um amor infindo. Chama-nos pelo nome para fazermos uma Aliança, para vivermos em comunhão íntima com Ele. Impossível
dar frutos sem esta união. Seríamos ramos secos, desligados da
árvore.

Ninguém vive sozinho na vida. Também
mos em Comunidade, em Igreja. Igreja não
leis

e

mandamentos;

Seguir a Jesus não

é,

é só

mos estando junto com
Por

isso,

antes de mais,

uma

os outros. Deles
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um

de

fé

vive-

conjunto de

uma COMUNIDADE.

escolha pessoal.

seguir a Jesus, supõe viver

a nível
é

Nós

só nos realiza-

recebemos apoio

em comunidade

e força.

fraterna.

A

Povo de Deus salvo por Jesus. É um povo universal; não depende de raça, nem de cor. E um povo que caminha, cresce, descobre novos valores, enfrenta sempre novos
Igreja é o

problemas, mas que vai discernindo o que o Espírito diz
jas.

A Igreja

é cheia

de Deus que
meta final na

Na

de vida.

A sua

começa aqui na

já

meta

o Reino

final é construir

mas que

terra,

às igre-

só atingirá sua

eternidade.

somos

Igreja todos

responsáveis.

No

nosso corpo cada

membro tem uma

função diferente. E para o corpo ser sadio
membros devem funcionar bem. Do mesmo modo, todos

todos os

uma

temos

missão na

No

nosso lugar.

é o

funcionar, todo

dá o

sal

bom

o caminho a seguir.

O

mesmo

mundo, dando-lhe o bom

mundo que anda

A única

mundo

é

descobrirmos qual

membro

deixa de

mal. Assim, na Igreja, todos nós

bom

andamento.

paladar à comida.

verdadeira comunidade de

o

importante

nosso corpo, se algum
se sente

ele

somos responsáveis pelo seu

O

O

Igreja.

fé,

A luz ilumina,

mostra-nos

acontece na Igreja. Se ela for

amor

e oração, ela

uma

transformará o

gosto das coisas de Deus. Ela iluminará

nas trevas do pecado.

maneira de a Igreja

é estar ao serviço

ser sinal

da presença de Deus no

da humanidade. Jesus

já tinha

chamado

a atenção dos Apóstolos para este ponto: "se alguém quiser ser o

primeiro, seja o servo de todos".

O

próprio Jesus deixou-nos o

exemplo, servindo até à morte.

Os

primeiros cristãos compreenderam que não podiam guar-

mim

se

dom

da

O

que levava

"ai

de

eu não evangelizar"! Partilhavam os seus bens, a sua

fé,

dar para

si

o

fé.

a preocupação de levar a

Boa Nova

S.

Paulo a exclamar:

a todos os povos.

chegavam, falavam de Jesus Cristo morto
Hoje, vivemos

uma

sociedade que é indiferente à Religião,

sobretudo nos países mais
para Ele,

o

homem

vida,

como

Aonde

e ressuscitado.

ricos.

Deus

Não há lugar
nascer. E assim,

está a mais.

outrora não houve lugar para Ele

sente-se cada vez mais vazio. Perdendo o

não encontra mais razões para
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viver.

rumo da

Grande parte da

sua
res-

ponsabilidade cabe a nós, cristãos, na medida

O

superar a divisão entre fé e vida.

de palavras;

atrás

é preciso

mundo,

que temos de
não

mais

vai

o testemunho, o exemplo de cada um.

Grande parte da responsabilidade, na
leigos, em comunhão com
Deus. Cada um com o seu

em

hoje,

todos os outros

Igreja, é

confiada aos

membros do Povo de

talento, o seu jeito próprio, contribui

para o enriquecimento desta grande família, comunicando a Pa-

em

especial, na Catequese ou cuidando dos posomos fortalecidos pela vida dos Sacramentos. A
mesma palavra que levamos aos outros nos converte e nos faz
seguir a Jesus mais de perto. A nossa fé tem que atingir a nossa
vida familiar, social, política. Nossa fé tem que ser o fermento
que nos transforma e transforma os outros, formando comunida-

lavra de Deus,

bres. Para isso,

des maduras, fazendo nascer

gelho

uma

paixão por Cristo e seu Evan-

consequentemente, o entusiasmo de

e,

O

comunicar aos

outros.

Quantos leigos fazem um trabalho maravilhoso como
animando as comunidades cristãs, dirigindo o Culto,

Catequistas,

Em

em

administrando sacramentos,

inclusive,

terras

de missão.

vários países cresce, por parte dos jovens e adultos, este

desejo de ser missionário. Alguns, vão passar parte das suas férias

trabalhando, gratuitamente,

em

terras

de missão ou

mesmo na

sua Pátria; outros, comprometem-se por 2 ou 3 anos partilhando
as suas vidas,

de dar

sua

fé

e receber, é

Não podemos

com

menos favorecidas. Nesta
que todos saem enriquecidos.

até hostilizados. Aí,

los

cristãos,

com

troca,

esquecer a quantidade de gente, vinda de países

pobres para a Europa

dos

pessoas

e,

que muitas

há também

no sentido que

é

um

vezes, são

mal acolhidos ou

trabalho imenso por parte

também

nossa obrigação, acolhê-

simpatia, não aceitando preconceitos raciais

ou de

reli-

gião.

A abertura a outros movimentos da Igreja, a participação em
campanhas de solidariedade, são outras maneiras de mostrarmos
nossa solicitude missionária.
61

Perguntas
l.

a

2. a
3.

a

Qual

Há

a razão

por que todos devemos

ser missionários?

diversas formas de sermos missionários. Quais?

Além de

rezar,

o que é que o nosso grupo vai

fazer,

de

concreto, pelas missões?

R

PALAVRAS INÚTEIS

Um

dia as crianças aprenderão palavras
que elas não compreenderão.
As crianças da índia perguntarão:
"O que quer dizer fome?"
As crianças do Alabama perguntarão:
"O que é a segregação racial?"
As crianças de Hiroshima perguntarão admiradas:
"O que é a bomba atómica?"
E as crianças do resto do mundo perguntarão:
"O que é a guerra?"

Tu

lhes dirás então, tu responderás:

"São palavras que não se empregam mais,

como

diligência, galera, escravidão.

Palavras que não significam mais nada.

E por

isso

que foram retiradas dos dicionários".

Como ajudar a construir uma sociedade,
em que o homem não se torne logo
consumidor ou burocrata?
Uma sociedade de que se deseje participar?
Em que o homem não seja o inimigo
de que se deve proteger.

Em

que o vento tenha o direito de soprar,

em que
e

ensine as crianças a olhar para o céu

para os homens?
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José de Sousa

Quando

um

o

mar

estiver

em

festa,

quando o homem

for

irmão para o homem.
Por enquanto resta-nos o choque das vagas
e o trabalho na esperança.

J.
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Audinet

Tema

10.»

A MISSÃO HOJE: O ESPÍRITO
DAS BEM-AVENTURANÇAS
1.

Palavra de Deus

O

Espírito do Senhor está sobre

Mim, porque

Me

ungiu, para

anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-Me a proclamar a libertação
aos cativos

e,

aos cegos o recobrar da vista; a

um

oprimidos, a proclamar

Tendo convocado
Reino de Deus

e

os doze, Jesus (...) enviou-os

a curar

Nem

para

o

nem

tenhais duas túnicas

aldeia,

caminho:

mandar em

ano de graça do Senhor. Lc.

os doentes, e disse-lhes:

cajado,

nem

(...).

anunciando a Boa Nova

alforge,

4, 18-19.

a proclamar

"Não

leveis

nem pão, nem

o

nada

dinheiro,

foram de aldeia em
realizando curas por toda a parte.

Partindo,
e

liberdade os

eles

Lc. 9, 1-6.

2.

A

Origem da Missão

a.

A

Missão de Jesus

Lucas oferece-nos

um

dos mais belos textos sobre a Missão:

Lc. 4, 18-19.
GA

Ele permite-nos saber

Que

+

a

:

Missão tem a sua origem no "coração" da Trindade:

Jesus é o Ungido, o

Enviado do

Pai, pela força

do

vida é Missão: manifestação e comunicação do
radiação do Espírito.

Que

+

Nova

Jesus entende que o Pai

aos pobres,

sem

excluir

O

A Sua

Espírito.

amor do

Pai, ir-

envia a proclamar a Boa

ninguém, pois que Deus não

acepção de pessoas, Jesus sente-se chamado a realizar

faz

uma opção

preferencial pelos pobres.

b.

A

Missão da Igreja

Desde o princípio, desde a pequena comunidade dos Apóspelo próprio Senhor
tolos, a Igreja sentiu-se comprometida

—

—

na Missão de

Jesus:

"Como

o Pai

Me

enviou,

também Eu

vos

Quer dizer: A Missão da Igreja não é
comunhão na Missão de Jesus. "A nossa
diz Libermann
é a Missão de Jesus". Hoje como
Missão
ontem, amanhã e sempre: Anúncio da Boa Nova aos pobres!

envio a vós"

(Jo.

19, 21).

senão participação e

—

—

3.

A

Missão, Hoje

a.

De uma

A

Missão de hoje

Situação de Prestígio

Cristo, o Enviado do

Mas

o

modo

e as práticas

é a
Pai,

Missão de sempre:

com

a força

do

a

Missão de Jesus

Espírito.

concreto de a Igreja viver a Missão, os métodos

de evangelização, têm evoluído ao longo dos tempos,

sob a influência das circunstâncias históricas e das diversas

men-

talidades e culturas.

Pois

europeu.

bem,

E

a Igreja

começou por ganhar

foi a partir deste continente

circunstâncias históricas próprias

no continente
cultura e

a Igreja viveu a

Missão

XX. Ora, a partir da época dos Descopovos europeus ganharam preponderância sobre os

quase até meados do
brimentos, os

— que

raízes

— com uma

séc.
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outros povos. Por sua vez, a Igreja deixou-se de

tal

modo

influ-

enciar pelas circunstâncias históricas e culturais dos povos da

Europa que os missionários que partiam para anunciar a Boa
Nova de Jesus cristo se viam numa posição de poder e prestígio.
b.

A uma

Situação de Humildade e Testemunho

Felizmente, as circunstâncias históricas

vivemos

num

E

contexto de "cristandade".

mudaram. Já não
a Igreja já

não

se

encontra tão comprometida na situação de poder e prestígio do

mundo

ocidental. Esta

nova situação

é, afinal,

uma

graça de Deus,

pois a Igreja encontra-se mais livre para viver a sua Missão à luz

da Missão de Jesus Cristo: seguindo os caminhos da pobreza
humildade, do testemunho

4.

A

e

do

e

da

diálogo.

Espiritualidade Missionária

Só podemos viver a Missão na medida
verdadeira espiritualidade missionária.

Redentor", João Paulo

II

Na

em que

tivermos

uma

do
boa síntese de

Encíclica "A Missão

oferece-nos

uma

espiritualidade missionária: R.M., 87-91:
*

Viver o mistério de "Cristo Enviado": viver

ência de que a Missão

é,

com

a consci-

antes de mais, obra de Deus; que o seu

protagonista é o Espírito Santo. Isto exige; viver

união

com

Jesus Cristo; deixar-se conduzir,

com

em

profunda

total docilidade,

pelo Espírito; assumir os valores do Evangelho, a fim de discernir

voz de Deus nos acontecimentos da vida e poder anunciar a
Boa Nova do Reino de Deus aos pobres.
* Irradiar o amor de Deus derramado em nossos corações
pelo Espírito (cf. Rom 5, 5). A Missão de Jesus é irradiação do
amor do Pai, pela força do Espírito. Viver, hoje, a Missão é amar
os irmãos até ao fim da vida; e isto, em profunda comunhão de
vida e de amor com a Igreja. Para tal, importa ser pobre de
a

coração, interiormente livre, despojado de todo o egoísmo.
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Numa

palavra: viver as Bemaventuranças, ser santo,
Jesus, o Missionário

5.

do

no seguimento de

Pai.

Perguntas
1

.

são, o

Quando

a

que

é

Jesus enviou alguns dos seus discípulos

que lhes mandou

levar?

E

em

mis-

o que é que lhes disse para

não levarem?

Qual o bem mais precioso que

2. a

devem

os missionários de hoje

levar consigo?

3. a

Também

os cooperadores das missões

espiritualidade missionária. Quais

devem

devem

ter

uma

ser as principais carac-

terísticas dessa espiritualidade?

P.

ORAÇÃO A MARIA
Quando chegar

A

nossa hora de tomar decisões,
Maria da Anunciação,
Ajuda-nos a dizer sim.

Quando chegar

A

nossa hora de partir,
Maria do Egipto, esposa de José
Ilumina a nossa esperança.

Quando chegar

A nossa
A quem

hora de dar as mãos
precisa de nós
Maria da Visitação
Dá-nos o gosto e a alegria de

servir.
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Agostinho Tavares

Quando chegar

A

nossa hora da incompreensão,
Maria do Templo

Ensina-nos a ver com a fé
Aquilo que o nosso olhar não descobre.

Quando chegar

A

nossa hora de intervir
Maria de Cana
Dá-nos coragem para falar.

Quando chegar

A

nossa hora de sofrer
Maria do Calvário
Ajuda-nos a ficar

Junto à cruz de todos os que sofrem.

Quando chegar
a nossa hora de esperar

Maria do Cenáculo
Ajuda-nos a rezar.
Adaptado de Paul Hoch
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JOÃO PAULO II
O GRANDE MISSIONÁRIO
"Caríssimos!

O

Senhor concedeu-vos

um

coração aberto a grandes horizontes:

medo de empenhar completamente

a vossa vida

no serviço

Não

tenhais

a Cristo e ao seu

Evangelho!

Escutai-O enquanto Ele repete

"A

também

hoje:

MESSE É GRANDE, MAS OS TRABALHADORES SÃO POUCOS"
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