A MISSÃO
NA SUA FONTE

1.

o FUTURO DA ÁRVORE ESTÁ NAS SUAS RAÍZES
A herança de um espirito

Palavra de Deus

Em 1703,

na

— Lucas,

festa

4,

14-20

do Pentecostes, o jovem Cláudio

um

Poullart des

de uma
semana, reuniu-se com um grupo de 12 estudantes, na igreja de
Santo Estêvão des Grés, em Paris, aos pés de Nossa Senhora do
Bom Sucesso, tão querida dos estudantes dessa época, para iniciar
uma comunidade, consagrada ao Espírito Santo, sob a invocação
da Santíssima Virgem concebida sem pecado. Foi o primeiro cenáculo da congregação hoje conhecida por Congregação do Espírito
Santo e do Imaculado Coração de Maria.
2002-2003 é o ano da celebração dos 300 anos desta fundação.
Places, então simples seminarista, depois de

1.

retiro

As nossas fontes de inspiração

Um instituto missionário não se funda sentado a uma mesa de
trabalho,

nasce de

como um arquitecto que traça a planta de uma casa. Ele
uma experiência de Deus que se vive, brota de um iti-

nerário espiritual iniciado pelo fundador.
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Cada fundador ilumina e dá rosto a uma determinada página do
Evangelho: a misericórdia, a hospitalidade, a caridade, a missão, con-

forme o Espírito lhe faz sinal. É a leitura dessa página que leva o fundador a ouvir um determinado apelo do povo de Deus: Francisco de
Assis começou por beijar o leproso, Vicente de Paulo por se sentar nas
galés dos escravos, Poullart des Places por acolher os estudantes pobres,
Libermann por deixar tudo para se consagrar à Obra dos Negros.
Estas experiências-fonte acompanham o instituto ao longo da sua
história e levam-no a responder aos apelos que o Espírito lhe vai lançando. Como fontes de inspiração dos Espiritanos podemos sublinhar
as intuições dos fundadores e as suas experiências de fé, a vida de
fraternidade ou a descoberta do irmão, a leitura da história como
agenda de Deus, a vida apostólica como entrega da vida a Deus, a
solidariedade com os pobres, a oração como lugar da confidência de
Deus. A missão espiritana é um rio nascido de todas estas nascentes.

2.

Quando

a vida se faz parábola

Cláudio morreu aos 30 anos, com uma obra quase por nascer.
teve tempo para a desenvolver nem consolidar. Nem tempo
para escrever uma Regra de Vida: só uns Regulamentos. O que nos
resta dos seus escritos são fragmentos que não vão além de notas
pessoais, reflexões que ele fez em momentos decisivos da sua vida.
Não é o seu património literário que nos enriquece como acontece com Libermann. O grande livro que nos deixou e que é o
maior tesouro dos Espiritanos é a sua vida. Foi sobretudo esse livro
que deu vida à sua obra e se tornou inspiração para os seus filhos.
Cláudio será muito mais um semeador que um ceifeiro. Tanto a
sua vida como a sua obra são uma parábola: a parábola da semente.
Muito mais semente do que colheita.
Oriundo de uma família de tradição nobre e filho de um rico comerciante e advogado de prestígio no Parlamento da Bretanha, Cláudio
recebeu uma educação esmerada, tornando-se um aluno brilhante,
excepcionalmente dotado tanto intelectual como fisicamente e de fácil
relação social. Licenciado em Direito pela Universidade de Nantes, a
alta sociedade que frequentava acaricia va-lhe as pretensões. Tocado
pela graça de Deus, tudo deixará para se dedicar totalmente aos pobres.

Não
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3.

Ao encontro dos pobres
Os numerosos grupos de

que desciam as montanhas
da Sabóia para Paris, à procura de alguma coisa com que pudessem matar a fome e ajudar a família a matá-la, foram os primeiros
a despertar a atenção de Cláudio.
Depois dá-se conta que entre os estudantes em dificuldade, que
povoavam a Sorbona, se encontravam muitos aspirantes ao sacerdócio. Uma boa parte destes estudantes eram de origem modesta
crianças

e viam-se na necessidade de trabalhar para garantir o alojamento e

o sustento: fazer trabalhos manuais, dar explicações, copiar cursos
para colegas, assistir aos enterros, velar os mortos... Neste ambiente
a formação moral e espiritual dos futuros padres não podia deixar
de se ressentir. Cláudio começou por partilhar com alguns destes
estudantes a pensão que recebia do pai, comendo ele o que sobejava da mesa onde estava alojado. Depois outros estudantes por
ele socorridos vieram juntar-se ao pequeno grupo, constituindo
assim o primeiro núcleo da Comunidade do Espírito Santo.

4.

Quando o sonho

A

se torna vida

no facto de ter agrupado
apenas simples seminarista, alguns estudantes pobres para partilhar a sua vida com eles, ajudando-os com
os seus próprios recursos e recolhendo esmolas para eles. Juntou-se aos pobres para com eles viver a radicalidade do Evangelho.
O seminário destinava-se à formação séria de estudantes pobres
para a vida sacerdotal. Eram os mais abandonados na igreja desse
tempo. A origem social destes estudantes e a interdição de frequentarem graus académicos, predestinava-os para as funções
humildes do estado eclesiástico. O seu sucessor, Luís Bouic, explicitará este objectivo ainda de modo mais claro: "Formar no amor
à obediência e da pobreza, estudantes pobres que, na mão dos seus
prelados, estejam prontos para tudo, a servir nos hospitais, a levar
o Evangelho aos pobres, mesmo aos infiéis e dispostos não somente
originalidade de Cláudio consiste

à sua volta,

sendo

ele
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a

aceitar,

mas a amar de

outros, os postos

todo o coração e a preferir, a quaisquer

mais humildes e mais

difíceis,

para

os quais

a Igreja

dificilmente encontra obreiros".
Tratava-se, portanto, de formar

homens

apostólicos, cheios de

um espírito de pobreza e humildade, inteiramente disponíveis para evangelizar os mais pobres, não só aceitar como preferir os serviços mais humildes, para os quais a Igreja
caridade e imbuídos de

dificilmente encontra obreiros.

5.

A herança de um espírito
Mais que

uma

que os Espiritanos herdaram de Poullart
espírito. O que marca este espírito é a sua total
obra, o

des Places foi um
docilidade nas mãos de Deus. Ele abandonar-se-á ao Espírito nas
mais diversas circunstâncias. As grandes intuições da sua vida nasceram de pequenas fidelidades. Agarra os apelos do Espírito através das pessoas que encontra; recebe as inspirações donde elas
vêm: movimentos de piedade, retiros, directores espirituais, amizades sólidas, leituras. Ele é mais uma testemunha que um mestre.
Foi este espírito que fará dos seus discípulos homens 'preparados para tudo", missionários "com um só coração e uma só alma",
"farrapeiros da Igreja de Deus"- tudo expressões que fazem parte
da tradição espiritana. Será esta disponibilidade que orientará muito
naturalmente os futuros Espiritanos para as terras longínquas, para
a missão entre os infiéis, as situações mais difíceis e as urgências
missionárias da Igreja. No tempo de Cláudio a urgência eram os
aspirantes ao sacerdócio, abandonados e sem amparo. Os seus
sucessores serão sensíveis a outras urgências: a evangelização dos
infiéis, o povo explorado das colónias e os escravos do ultramar
que procuravam os seus espaços de liberdade, e por aí fora.
Poullart des Places criou mais um espírito do que um programa
preciso; foi esse espírito que tornou as pessoas capazes de responder generosamente a todas as urgências e a todas missões
impossíveis, ao longo destes 300 anos. Poullart des Places convida-nos hoje a retomar o nosso bordão de peregrinos a caminho das
fronteiras da Igreja e do mundo do nosso tempo.
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Para reflexão

em grupo:

1.

Como nasceu a vocação de Cláudio

2.

Se Cláudio vivesse hoje, quais seriam os pobres que ele esco-

Poullart des PlacesF

lheria?

O ESPIRITO DAS ORIGENS
"Formados para todas as funções do ministério sagrado e no
exercício de todas as virtudes, os Espiritanos têm um elevado espírito

de desprendimento, de zelo e de obediência, dedicam-se às neces-

sidades da Igreja, sem outro interesse que não seja servi-la e ser-lhe

Nas mãos dos superiores imediatos e ao primeiro sinal da sua
vontade (sempre segundo o beneplácito dos bispos), formam como
que um corpo de tropas auxiliares, sempre dispostos a ir onde haja
trabalho para salvar as almas, dedicando-se de preferência ã obra
das Missões, tanto estrangeiras como nacionais. Oferecem-se para
residir nos locais mais pobres e mais abandonados, para os quais
dificilmente se encontram obreiros. Tanto em zonas rurais, como
nos hospitais ou em colégios ou em seminários a dirigir uma comunidade pobre, deslocando-se se necessário para os confins do reino
e residindo aí pobremente, quer cruzando os mares até ao fim do
mundo para ganhar uma alma para Cristo, a sua divisa é: aqui
estamos preparados para fazer a vossa vontade- ecce ego mitte me:
eis-me aqui, enviai-me " (Besnâvá, Koren, p. 186-288)
útil.

Oração de Poullart des Places

Ó meu Deus
entrego-me inteiramente a Vós,
renuncio ãs minhas inclinações e
à minha própria vontade
para totalmente seguir a vossa.
Fazei-me conhecer
o que quereis de mim,
a vocação a que me chamais.
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apetites,

Derramai sobre mim as graças necessárias
para vos servir por toda a vida
na vocação que vos dê maior glória.

A

Vós

me dirijo.
meu coração.

Falai ao

Iluminai-me com o conselho da Vossa Vontade
e libertai-me de toda a indecisão.
Estou resolvido a seguir o caminho que me indicardes.
,

Meu

Deus,

-

.

,

não permitais que me engane.
Em Vós coloco as minhas esperanças.
Falai ao meu coração
e iluminai-me com o conselho da Vossa Sabedoria.
Virgem Maria, minha Mãe,
intercedei por mim junto de Deus. Amen"
:.
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Cláudio Poullart des Places
continua vivo.

O dom

da sua vida
passando de mão em mão
acolhendo os pobres,
acendendo esperanças.
Os pobres estudantes de Paris
percorrem agora outras ruas,

vai

outras cidades,
outras solidões.

E Poullart des Places continua a percorrer os
a descobrir os

e a ouvir as

mesmo

mesmas

tugúrios

histórias.

E continua a distribuir os seus bens,
a procurar uma casa que os abrigue
e um aconchego que lhes ilumine o olhar.

A comunidade do

Espírito Santo,

daquele Pentecostes de 1703,
continua a reunir-se no mesmo cenáculo
para celebrar o mesmo Pentecostes
e espalhar línguas de fogo
sobre todas as crianças sem abrigo,
os jovens sem amparo,
os fracos sem defesa,
os vencidos sem direitos.
Poullart des Places

uma fonte sempre a nascer,
uma água sempre a jorrar
é

um

futuro sempre a acenar.
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mesmos

bairros,

Nele,

'

muitos jovens se revêm
com ele muitos trocam a toga,
a universidade, o diploma, a promessa fácil,
pela escola da solidariedade
e as aulas da comunhão e da fraternidade.

Há 300 anos que esta luz se não paga
mau grado as ameaças das horas difíceis
e as turbulências da história.

Cláudio,

ao celebrarmos os 300 anos da nossa história
todos os Espiritanos
com seus colaboradores e amigos,
vamos fazer uma grande roda e dar as mãos
para cantar o futuro
onde ninguém fique de fora.
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2.

A MISSÃO COMO DOM DE DEUS

Palavra de Deus: João,

1.

1,

35-40

A missão como dom de Deus

O Evangelho revela-nos no seu conjunto a missão que o Pai
confiou ao Filho. Mas cada um dos quatro evangelistas põe em
relevo um determinado aspecto desta missão: a missão como primeiro anúncio em Marcos, a missão como construção de comunidade em Mateus, a missão como encontro com os pobres em Lucas
e a missão como contemplação em João.
João é o evangelista contemplativo que situa a missão na sua
fonte. A missão nasce no seio da Trindade. O Evangelho de João
começa no seio da Trindade. É lá que nasce a missão do Filho: "No
princípio era o Verbo e o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus...
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós" Qo, 1, 1-19). A missão
do Filho é assim situada na sua fonte.
É esta missão, confiada ao Filho pela Pai, que Jesus confia aos
apóstolos. "Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós", diz
Jesus, já quase no fim do evangelho de João.
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Assim, a missão aparece

como dom de Deus. É Ele que a dá
A missão recebe-se direita

e por Cristo a confia aos seus apóstolos.

das mãos do Pai. Ora os dons de Deus só se comunicam pelo amor,
porque nascem na fonte do amor. São confidências de amor. Para

dom é preciso entrar na intimidade de Deus. É por
em João a missão é uma amizade que se descobre pouco
a pouco, à medida que o amor nasce e cresce. De facto, em S. João,
os discípulos de Jesus em vez de serem chamados como nos outros
acolher este
isso

que

evangelhos, são atraídos, deslumbrados por Jesus. "Mestre, onde
moras? Vinde e vede" - respondeu Jesus. É preciso entrar na inti-

midade de Jesus para descobrir o dom da missão. Ora nós não
podemos acolher este dom sem o comunicar, porque uma luz não
se pode guardar. Guardar a luz seria apagá-la, cortar a corrente.

2.

A missão como

experiência de

amor

O contributo mais decisivo do Vaticano II para a teologia da
missão foi ter situado a missão na sua verdadeira fonte: a missão
nasce em Deus, na fonte do amor. A sua origem não está tanto em
haver almas para salvar, mas porque Deus ama a todos e o seu
amor não tem fronteiras. É no desígnio amoroso do Pai, que sendo
amor infinito, a todos quer comunicar esse amor, que está a origem da missão. Deus é como uma fonte que não pode conter nem
guardar para si as águas que dela nascem. É esse amor, que brota
da Trindade de Deus, que passa para as nossas mãos. A missão da
Igreja, a nossa missão, actualiza sem cessar, no mundo, a missão
que o Pai confiou ao Filho e ao Espírito Santo.
A nossa colaboração missionária consiste apenas em nos deixarmos tocar e envolver por esse plano amoroso de Deus. Não há
outra maneira de sermos fiéis à missão, senão aproximarmo-nos
da fonte para captar as suas águas e bebermos dessa fonte.
com a fonte que se chama santidade, é
fundamental para entrarmos em contacto com a missão do Pai. Mais
que ensinar uma doutrina, a missão é comunicar um amor. A priEste contacto directo

um confidente de Deus,
intimidade. O que faz o missio-

meira graça da missão é fazer do apóstolo

um homem
nário não é

e uma mulher da sua
em primeiro lugar anunciar
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Cristo aos outros,

mas

dei-

xar-se converter pelo

amor do

Pai.

O

apóstolo,

ou

cada um de
do Verbo que

seja,

nós, é assim, a primeira "terra de missão" da missão

todos os dias vem ter connosco para pôr na nossa casa a sua mesa.
Assim, a nossa missão será fruto do pão que comemos, do calor
que recebemos, da Palavra que ouvimos. Anunciar o reino será
deixar transparecer este estado de graça, que se vê na luz do nosso

O

olhar deslumbrado de

quem

"viu o Senhor" e vive na sua
de mais nada, se torna a parábola
que anuncia que Cristo ama e vive no meio do seu povo. A missão não será em primeiro lugar uma actividade, mas uma experiência de Deus. A "marca da santidade" de que fala a "Evangelii
Nuntiandi", é que anuncia antes de mais nada o Reino de Deus.
É nos santos que Deus se revela.

olhar.

casa. É a nossa vida que, antes

3.

Libermann e a santidade apostólica
Esta fonte de inspiração da missão marca os Espiritanos desde

as suas origens.

O dom

total

da vida a Deus para a missão é

uma

das características que sempre tem acompanhado a sua história.
Para Libermann, a vida missionária outra coisa não era senão
"a vida toda de amor que o Filho de Deus levou sobre a terra e pela

qual se entrega continuamente ao Pai pela salvação do mundo".
missionário, antes de se entregar aos homens que quer evangelizar, entrega-se a Deus que quer amar. Por isso, a grande preocupação de Libermann não era fazer peritos ou homens de muito
saber, mas fazer santos. Ele sabia que a missão era de Deus e era
preciso passar por Ele para entrar em terra de missão.
Num dos últimos escritos da sua vida, em que ele resume toda
a sua vida apostólica e que se tornaria o seu testamento espiritual
- a "Instrução aos missionários" - ele não se cansa de repetir que
um projecto apostólico não serve para nada se o missionário não
estiver em permanente contacto com a fonte donde ele nasce. É a
santidade apostólica, de que ele tanto gostava de falar. Sem este
contacto com a fonte, a missão é rio que perdeu o seu contacto
com a nascente; acabará em lagoa de águas mortas.
Para Libermann, se o missionário não está profundamente enraizado em Cristo, a sua actividade apostólica é infidelidade conju-

O
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A

uma

no coração desta
aliança que ele situa a vida apostólica. "A vida toda de amor que
o Filho do homem levou sobre a terra". É essa vida que passa para
as mãos do missionário e que ele semeia mais por contágio e transparência, do que por palavras ou discursos.
Todos os escritos de Libermann de 1851, manifestam, alguns
meses antes da sua morte, a familiaridade admirável que ele mantinha com Deus. É a esta luz que ele multiplica as suas cartas aos
missionários, preocupado por os ver, sob a pressão dos bispos e
das exigências do apostolado, imersos num trabalho apostólico
incontrolável, sem tempo nem espaço para Deus. "Se eles forem
gal.

missão é efectivamente

aliança e é

nem uma coisa
nem outra, pois a graça de Deus só se comunica aos santos".
Não é verdade que se a corrente estiver desligada, não há lâm-

santos religiosos, serão bons missionários; se não,

pada que se consiga acender?

Para a reflexão

em grupo:

1 Qual a importância da oração e da intimidade com Deus
para o despertar das vocações missionárias?
2. Em que medida a oração missionária faz parte da vida da
sua comunidade?

LIBERMANN, TU NOS DIZES
Querendo produzir este incênmãos daqueles que encarrega de o atear. Porque há então tão poucos santos
incendiários? É porque há poucos santos, poucas pessoas unidas a
Deus, nos hábitos práticos da sua vida. As suas tochas estão condenadas a ficar apagadas. (...) É que se aqueles que são escolhidos
para serem homens de Deus, apóstolos de fesus Cristo, permanecerem amadores de si mesmos (. .), a graça santificante não se desenvolverá neles, os dons do Espírito Santo ser-lhes-ão necessariamente
recusados, os desígnios de Deus abortados.
"...Eu

dio,

vim trazer o fogo ã

terra".

fesus meterá necessariamente tochas ardentes nas

.
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Que felicidade seria para

as pobres almas que nos estão confia-

das, se os nossos missionários estivessem assim

unidos a Deus! Elas

por muito tempo aos esforços da graça divina. Ah!
caros confrades, como é urgente que chegueis a esta vida santa de
fesus Cristo (...). Porquê e até quando há-de o homem velho inspirar os vossos actos? Não, meu Deus! Não pode ser assim. Vinde, Senhor

não

resistiriam

Jesus, vinde, suscitai vossos servidores e vivei neles" (E.

S.

494-495)

Senhor,

acendeste esta tocha
no dia do meu Baptismo.

De

então para cá,
quantas vezes enviaste o Teu Espírito
para reavivar a chama e a tocha não esmorecer,

nem apagar.
É uma tocha que ilumina todo o meu ser:
É ela que me ajuda a discernir os teus caminhos
nas encruzilhadas em que é difícil
distinguir os teus passos.

É ela que me ajuda a perseverar sem desânimo,
apesar da rotina e do cansaço de cada dia.
É ela que me faz descobrir a novidade de cada manhã
e a beleza de cada encontro.
É ela que me faz solidário
quando cada um foge para os seus interesses
e ficar ao lado dos outros,
quando eles se perdem no caminho.
É ela que

me

permanecer a Teu lado
quando os outros te abandonam.
É essa luz que faz da minha vida
um farol para os que perderam o norte
e uma bússola para os que se extraviaram na estrada.
É ela que reaviva os olhos cansados dos meus vizinhos
e estimula neles a alegria de viver.
faz
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Senhor,

cada um de nós é um candelabro
para deixar passar a tua luz.
Não permitas que a nossa opacidade
desfigure a tua

imagem

e tolde a tua claridade.

Eu Te peço, Senhor,
que o fogo do teu Espírito
seja tão intenso

que toda
se torne

a

em mim

-,

^

minha vida

uma

,

.

fogueira

onde os outros

se

possam aquecer

e reconfortar.

Oração de Libermann

nada sou
que nada posso, nada valho.
Eis-me tal qual sou: um pobre homem.
Tomai-me, se quiserdes ter esta grande misericórdia.
Abando-me e entrego-me nas vossas mãos,
e nada mais quero.
Vigiai em mim e por mim.

Jesus, sabeis que

Agi e fazei de mim
tudo o que for do vosso agrado.
Se alguma vez vos resistir, não façais caso.
Não sou eu que quero resistir ao vosso amor,
mas o homem velho que está em mim.
A ele renuncio e sempre quero renunciar.
Bendito sejais, pois, no vosso incomparável amor,
me acolheis e amais tal qual sou!
Não quero viver doravante, senão em Vós e por Vós.
Meu Senhor, meu Rei e minha Vida.
..-,
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o ESPIRITO SANTO,
INSPIRAÇÃO-FONTE DA MISSÃO

Palavra de Deus: Actos,
1.

O Espírito

16,

6-10

Santo, protagonista da missão

João Paulo II, na sua encíclica "A Missão do Redentor", diz que
o Espírito Santo é o protagonista da missão.
É o Espírito Santo que comunica o amor missionário do Pai; é
Ele que precede os apóstolos nas terras que vão evangelizar, é Ele
que abre os caminhos da missão através dos mais variados acontecimentos e situações. Jesus não deixou aos apóstolos um manual
da missão, nem uma organização de antemão preparada para uma
tarefa precisa. Ele deixou-lhes o Espírito Santo para inventar as soluções que a evangelização ia reclamando. E vai ser fazendo a leitura
dos acontecimentos, que eles descobrirão os caminhos do Espírito.
De facto, os Actos dos Apóstolos ensinam-nos que foram os
acontecimentos ou os sinais dos tempos, como hoje diríamos, que
provocaram e abriram os caminhos da missão. Estes acontecimen-

podem ser uma perseguição, como uma vivência litúrcomo uma intuição, como uma reflexão da comunidade. Os

tos tanto
gica,

Actos estão cheios destes sinais de Deus, por onde o Espírito foi
abrindo os caminhos da missão. Lembremos apenas alguns deles:
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- A perseguição de Estêvão que obrigou os cristãos a fugirem
de Jerusalém, foi o caminho para o Espírito abrir o caminho à evangeUzação da Samaria (Actos, cap. VIII).
- O episódio de Pedro na casa de Corného mostra-nos até que
ponto um pagão pode ser importante para despertarem os cristãos
para a missão do Espírito e para o amor universal do Pai. Foi porque Pedro aceitou entrar na casa de Cornélio, um pagão, que a
Igreja nascente pôde sair do judaísmo e abrir-se a uma dimensão
missionária absolutamente nova (Cap. X).
- Um outro episódio que nos revela o protagonismo do Espírito é o envio em missão na comunidade de Antioquia. Foi durante
uma celebração litúrgica em que a comunidade celebrava a sua fé,
que o Espírito lhes fez compreender que se devia abrir à missão e
enviar Paulo e Barnabé para fundar outras igrejas (Cap. XIII).
- A comunidade reunida em oração e reflexão, como aconteceu no concílio de Jerusalém, é outro instrumento de que o Espí-

comunidade a discernir os caminhos do
no encontro com outras culturas.
- Um dos episódios mais significativos da intervenção do Espírito na missão é a visão que Paulo teve do macedónio, narrada nos
Actos (16,6-10). Paulo vai à Frigia e à Galácia e o Espírito impede-o de anunciar a Palavra; dirige-se para a Bitínia, mas também aí
o Espírito de Jesus não lho permite.
Depois destas frustrações, Paulo não volta para trás mas continua a caminhar, a procurar. O Espírito queria que ele chegasse
ao ponto donde pudesse ver o macedónio, um apelo novo, diferente, o apelo de uma outra cultura. Este itinerário nem sempre é
geográfico; muitas vezes é interior. Mas só se pode lá chegar depois
rito se

serve para ajudar a

Espírito

de muitas tentativas e por vezes de muitas frustrações.
O macedónio indicava uma grande estirpe, a de Alexandre
Magno e de outros conquistadores famosos. Um macedónio representava uma cultura nova, orgulhosa, que logo se anunciava de
difícil

grega,

conversão. Uma cultura que saberia defender-se, a cultura
bem superior à judaica. E este homem pede-lhe para ir ter

com ele. Exactamente num momento em que tantas portas se fechavam e Paulo se sentia inútil e desanimado. E de repente, surge-lhe
um apelo para além de todos os seus projectos, bem modestos, de

em cidade, no seu próprio mundo.
homem pede ajuda. É um pedido no plural, o que signique era a voz de um povo, de uma cultura. O Espírito estava

seguir de cidade
Este
fica
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preparando um novo apelo que ultrapassava todas as fronteiras
que Paulo até então conhecia.
- A missão só é possível pela acção do Espírito Santo. A "Evangelii Nuntiandi" coloca a presença do Espírito como o primeiro elemento para uma espiritualidade missionária. O Espírito Santo será
sempre o primeiro agente da missão do Pai. Não foi por acaso que
a grande abalada para a missão se deu na manhã do Pentecostes.
Falar hoje de uma nova época missionária, será necessariamente falar de um novo tempo do Espírito Santo.
2.

Alguns apelos do Espírito no

mundo de

hoje

João Paulo II, na encíclica A Missão do Redentor, aponta-nos
alguns apelos da missão particularmente interpelativos para o nosso
tempo (Cap. IV):
- a necessidade da primeira evangelização. Do Concílio para
duplicou o número dos que não conhecem a Cristo;
- o continente asiático, com mais de metade da população
mundial, berço das grandes religiões e das culturas milenárias, o
continente onde abunda a miséria e a injustiça social e onde os
cristãos não passam de 2%;
- o mundo da cidade, que caracteriza cada vez mais a nossa
época e onde os não-cristãos aumentam um por segundo;
- o planeta dos jovens, que domina o hemisfério sul e onde
apenas 20 por cento é tocado pela Igreja;
- o mundo da comunicação social, que se torna cada vez mais
o veículo de uma nova cultura e onde Deus tem muita dificuldade
cá,

em

entrar;

- o mundo da mobilidade, que sacode cada vez mais o nosso
com ondas sucessivas de migrações de toda a espécie;
- as periferias, vítimas da injustiça e da exclusão social, que
proliferam à medida que os mecanismos do mercado se tornam
cada vez mais absorventes;
- as outras religiões, que por toda a parte conhecem uma nova
afirmação e que pedem uma abordagem dialogante e evangélica, etc.
planeta

3.

Libermann e a docilidade ao Espirito Santo
Desde os seu primeiros tempos que o

um lugar decisivo na

Espírito Santo

ocupou

vida de Libermann. Ele tem uma série de imagens para descrever a atitude do espiritano, diante do Espírito de
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Deus: ser como uma criança que espera tudo de sua mãe, ser como a
argila nas mãos do oleiro, ser como uma estátua nas mãos do escultor,
ser como o ferro nas mãos do ferreiro, ser como uma pena de ave ao
sabor do vento. No comentário que fez ao Evangelho de S. João, Libermann deixou-nos esta maravilhosa oração: "Santo e adorável Espírito,

fazei-me escutar a vossa amorável voz, refrescai-me com o vosso divino
sopro. Quero ser para vós como leve pena, afim de que o vosso sopro
me leve para onde quiser e eu não lhe ofereça a menor resistência".
Libermann diz que é preciso esperar a hora de Deus, não querer fazer as coisas, converter, salvar, antes da hora de Deus, aceitar
os ritmos de Deus.
Por isso, a contemplação, a meditação, eram para ele momentos indispensáveis. Ele fala muito da necessidade de estar diante
de Deus passivamente, à sua escuta.
Libermann teve experiências muito fortes do silêncio de Deus:
a provação de JMetz, em que a doença lhe cortou todos os seus
voos, o fracasso' de Rennes como mestre de noviços em que tudo
lhe correu mal, o longo silêncio de Roma, em que esteve um ano
à espera da resposta da Santa Sé para fundar a sua congregação.
Foram meses de contemplação difícil, mas que o lançaram sempre
em novas etapas da sua vida. Foram esses os momentos verdadeiramente decisivos da sua vocação apostólica. Foi a partir daí que o
Espírito o lança em novos caminhos. Os grandes passos da vida de
Libermann foram mais atitudes de acolher do que escolher.
Foi por isso que ele teve uma grande devoção ao Coração de
Maria. A vocação de Maria foi acolher o dom do Espírito. Maria
não foi mulher de acção, mas de acolhimento, de paixão. A vocação de ser berço, de ser terra para o Espírito actuar e fecundar.
Foi o Coração de Maria que fez do coração de Libermann um
coração afectuoso, cheio de paz, equilibrado, sempre atento e respeitador da pessoa de cada um.
Nas águas furtadas de Roma, tudo se tornou claro para ele, a
partir do momento em que ele decidiu consagrar o seu instituto
ao Coração de Maria.
-.
>

Para a reflexão

em grupo

1. Indique algumas situações nos Actos dos Apóstolos em que é
evidente a intervenção do Espírito Santo para abrir os caminhos da

missão

...
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,

Aponte alguns apelos que o
sociedade do nosso tempo
2.

Espírito Santo lança

à Igreja e à

LIBERMANN, TU NOS DIZES
"Um navio tem vela e tem leme. O vento sopra na vela e faz
andar o navio na direcção que deve seguir; é pois, pela vela que
anda e que segue numa direcção geral.
Esta direcção, porém, seria demasiado vaga e poderia perder o
navio.

Tem por

isso,

um

leme que o dirige exactamente na direc-

ção adequada, sem se desviar.
A tua alma é o navio; o coração representa a vela e o Espírito
Santo é o vento. O Espírito sopra na tua vontade e a alma anda
em direcção ao fim que Deus se propôs. O teu espírito é o leme a
impedir que, na força da vivacidade do movimento dado ao coração, saias da linha determinada pela bondade divina" (LS IV, 253)

Vento do Pentecostes,
Espírito

que

do Senhor,

da manhã da criação
da vida.

fizeste

a festa

Tu que derramaste sobre o homem das origens
a tua imagem e semelhança
fazendo dele um espelho da Tua presença.
Tu que desceste sobre os profetas
tornando-os mensageiros da Tua Palavra.

Tu que acompanhaste o povo de Deus pelo deserto
e o conduziste à terra prometida.

Tu que desceste sobre o Coração Santíssimo de Maria
e

com

Ela estabeleceste

uma

aliança de amor,

donde nasceu

a

Tu que no

do Pentecostes

dia

humanidade nova.

puseste todas as culturas

em comunhão
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e ensinaste todas as línguas
a proclamar as tuas maravilhas.

Tu que precedeste os

teus apóstolos
e os esperaste em todos os confins do mundo
para que eles revelassem os sinais da Tua presença.

:j

!

i;

Tu que

lhes falaste através dos acontecimentos,
das perseguições, das intuições,
e das angústias e apelos dos homens e das mulheres.

Tu que

suscitaste leigos e leigas,

para prolongar e solidificar as sementes dos teus apóstolos.

Tu que
e

com

inspiraste os nossos fundadores

eles ungiste todos os Espiritanos

para os enviar a anunciar a Boa Nova do Reino aos pobres,
dar a vista aos cegos e libertar os cativos,

Faz que cada comunidade,
cada grupo
e cada membro da Família espiritana
seja um foco contagiante do Teu amor,

um
e a

desafio permanente a uma renovação constante
fidelidade criativa,

uma

onde

a

novidade de Deus

interpele e inspire

renove e santifique
os homens e as mulheres do nosso tempo.

Oração de Libermann
Santo e adorável Espírito,
fazei-me escutar a vossa amável voz,
refrescai-me com o vosso divino sopro.
Quero ser para Vós como leve pena,
a fim de que o vosso sopro me conduza para onde quiser
e eu não lhe ofereça a menor resistência
(CSJ 123)

[
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4.

O CORAÇÃO MISSIONÁRIO DE MARIA

Palavra de Deus: Lucas,
1.

A vocação
Diz

que
lhos,

S.

1,

26-39

missionária de Maria

Paulo aos Gálatas, no primeiro texto do Novo Testamento
de serem escritos os Evange-

faz alusão a Maria, ainda antes

que "ao chegar a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,

mundo com o desígnio
de nos dar o Salvador. Ela é missionária por vocação. No momento
da Anunciação, ao dar o seu consentimento ao projecto de Deus
anunciado pelo anjo, o Espírito Santo desce sobre Maria e faz dela
a primeira missionária: o seu Coração será o berço da missão.
Ao longo do Evangelho, podemos acompanhar de perto os grandes momentos da missão se Maria. São as suas viagens missionárias.
A primeira viagem missionária de Maria foi a sua visita à sua
prima Santa Isabel. Ainda o filho não tinha nascido e já ela O leva
pelas montanhas da Judeia com a pressa que caracterizará os apóstolos da missão. É uma viagem portadora da Boa Nova que enche
de louvor e de graça, de bênção e de alegria, a história de Israel.
Essa viagem culmina com o canto do Magnificat que anuncia o sernascido de mulher". Assim, Maria veio ao
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mão

das bem-aventuranças e enche de esperança os pobres que
esperam a visita de Deus.
A segunda viagem missionária de Maria foi a viagem de Nazaré
para Belém, onde Cristo iria nascer. É uma viagem que termina na
tenda dos sem abrigo, no acaso de uma viagem. É ali que ela oferece o filho aos pobres na pessoa dos pastores, aos pagãos na pessoa dos magos e aos profetas do templo. Cristo entra na história
de todas as culturas.
A fuga para o Egipto relata-nos a terceira viagem missionária
de Maria. Foi Maria que fundou a primeira missão na África ao chegar ali como refugiada e perseguida. Foi ela a levantar a tenda de
Deus nas periferias do mundo.
Cana da Galileia é outro ponto de referência para uma nova viagem missionária de Maria. É uma viagem que marca a atenção aos
sinais dos tempos, à intuição da hora de Jesus. Foi aí, por intermédio de Maria, que Jesus "manifestou, pela primeira vez, a sua glória

foram abercaminhos da missão. "Fazei tudo o que Ele vos disser".
A viagem para o Calvário foi outra viagem missionária de Maria.
"Mulher, eis aí o teu filho" e "Ela é tua mãe". Naquele momento,
Maria sofreu por todos os homens as dores da maternidade. É a
dimensão pascal da missão. É um momento contemplativo, particularmente marcante da actividade missionária. Ali nasceram todos
os mártires da missão e ali foram redimidos todos os pecados do
mundo. Ao discípulo amado, onde se revêm todos os discípulos
que Jesus ama, todos os homens e todas as mulheres de todos os
tempos, Jesus entrega o dom da sua mãe, como prova do seu amor
infinito por toda a humanidade.
O cenáculo do Pentecostes assinala uma última viagem missionária de Maria. Com a vinda do Espírito Santo, começa a história
da missão, na diversidade de línguas e culturas. Uma vez mais, o
Coração de Maria, estará presente nesse momento único em que
nasceu a Igreja missionária. Maria partirá em missão com cada um
dos apóstolos por todos os cantos do mundo.
e os discípulos acreditaram nele". Ali, pela primeira vez,

tos todos os

2.

Maria e a missão Espiritaria

1. Desde as origens da sua história que os Espiritanos foram
consagrados ao Espírito Santo e a Maria. O seu primeiro fundador,
Cláudio Poullart des Places, fundou a sua comunidade no dia de
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Pentecostes, 27 de Maio de 1703, diante da imagem de Nossa
Senhora do Bom Sucesso, a Virgem Negra de Paris. Nesse dia consagrou-se a si e a todos os seus discípulos, presentes e futuros, ao

mãos de Maria Imaculada. Esta consagração
renovada todos os anos, diante de uma imagem da Virgem,
por ocasião das festas do Pentecostes e da Imaculada Conceição.
Também o segundo fundador, Francisco Libermann, inaugurará, em 1841, a sua congregação, diante da imagem de Nossa
Senhora das Vitórias, também em Paris, consagrando-a ao Imaculado Coração de Maria.
O Espírito Santo e Maria para os nossos fundadores não foram
apenas duas devoções que eles juntaram. É da união profunda do
Espírito Santo com Maria que a missão tem a sua origem e a sua
plenitude. Os Espiritanos, assumindo o Espírito Santo e Maria como
fonte da sua espiritualidade, procuram revelar ao mundo este consórcio, onde a missão tem o seu berço.
2. Maria entra na vida de Libermann logo a quando da sua conEspírito Santo pelas

seria

no momento do seu baptismo. Depois, ela iluminará toda
a sua vida. Nas suas cartas, sobretudo do tempo do seminário de
S. Sulpício e do noviciado de Rennes, dela falará constantemente.
É sempre para Jesus e Maria que ele orienta os numerosos semi-

versão,

naristas,

de

quem

era director espiritual.

A Maria, deve Libermann a sua decisão definitiva de abraçar a
Obra dos Negros, em Nossa Senhora de Fourviêre, perto de Lião.
A Maria deve Libermann a redacção da primeira Regra da sua
Congregação, composta em Roma, numas águas furtadas.
Foi junto de Maria, em Nossa Senhora das Vitórias, que Libermann celebrou a sua primeira missa e foi dali que partiram os primeiros missionários para a África.
Foi ainda ali, junto da Senhora, que Libermann descobriu a primeira terra de missão para os Espiritanos
É no coração da espiritualidade espiritana que Libermann coloca
o Espírito Santo e Maria. "Este espírito apostólico, diz ele, onde o
poderemos encontrar mais perfeito e mais abundante, junto de
Nosso Senhor, senão no Coração de Maria, que dele foi totalmente
cheio. Coração eminentemente apostólico e inflamado de desejos
pela glória de Deus e a salvação das almas?... Devemos considerar
o Coração de Maria

como

o modelo perfeito do zelo
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com que

deve-

mos ser devorados
ir

e

como uma nascente abundante onde devemos

bebê-lo" iG\os2i 18, pg.lól).

No

Congregação do Espírito Santo com
Sociedade do Imaculado Coração de Maria, Libermann insiste no
papel-chave que cabe ao Espírito Santo e a Maria, nesta nova fase
das duas Congregações, agora unidas numa só:
"A Congregação... consagra os seus membros ao Espírito Santo,
autor e consumador de toda a santidade e inspirador do espírito
apostólico, e ao Imaculado Coração de Maria, superabundantemente
repleto, pelo Divino espírito, da plenitude da santidade e do apostolado e participando de maneira perfeitíssima na vida e sacrifício
defesus Cristo, seu filho, para a redenção do mundo... Os membros
da Congregação considerarão o Imaculado Coração de Maria como
um modelo perfeito de fidelidade a todas as santas inspirações do
Divino Espírito Santo e da prática interior das virtudes da vida religiosa e apostólica. Nele encontrarão um refúgio a que recorrerão
nos seus trabalhos e fadigas..." (Regulamentos de 1849).
A maior parte das missões espiritanas serão consagradas a Maria.
dia seguinte à fusão da

a

Para a reflexão
1.

em grupo:

Enumere alguns factos do Evangelho onde emerge a

ção missionaria de Maria
2. Qual o papel de Maria nas origens da Congregação do
rito Santo

vocaEspí-

LIBERMANN, TU NOS DIZES
"O que nos distingue dos outros obreiros que trabalham na
vinha o Senhor, é uma especialíssima consagração de toda a Congregação, de cada um dos seus membros e de todos os seus trabalhos e obras, ao Santíssimo Coração de Maria, Coração eminentemente apostólico e inflamado no desejo da glória de Deus e da
salvação das almas. Consideramo-lo como um modelo perfeito do
zelo apostólico, de que todos devemos estar consumidos, e como
fonte abundante e sempre aberta, em que o podemos beber...

m

.

A nossa consagração a Maria é completa: compreende, em primeiro lugar, o conjunto de toda a Congregação, com tudo o que
ela possa vir a ter, fazer ou realizar e, em segundo lugar, cada um
dos seus membros, com todos os seus trabalhos, actividades, pensamentos e sentimentos, numa palavra, todas as suas faculdades
De notar que a nossa Congregação não se consagra somente a
Maria, mas ao Coração de Maria. Esta escolha não foi fruto de cálculo, nem de qualquer motivo, mas de uma atracção e um impulso
muito forte. De facto, nada seria mais conforme à nossa vocação.
Nós somos chamados ao apostolado. Para exercer este apostolado
precisamos do espírito apostólico. E o espírito apostólico mais perfeito e mais intenso, segundo Nosso Senhor, é no Coração de Maria
que o encontramos, pois não há coração tão eminentemente apostólico e tão inflamado do desejo da glória de Deus e da salvação
das almas como o dEla.
Devemos, portanto considerar o Coração de Maria como o
modelo perfeito do zelo apostólico de que nós devemos estar inflamados e como fonte abundante onde o podemos beber (. .) De facto,
segundo os Padres Apostólicos, Maria é o canal por onde Deus comunica todas as suas graças, é uma mãe cheia de caridade e ternura
para com todos os homens. Por isso, temos um direito especial de
recorrer a um Coração tão bom e nele encontrar um motivo particular de confiança na sua poderosa protecção
.

(Regra Provisória)

Senhor,

o Coração de Maria
é a fonte

que Tu escolheste

para ser berço da Tua graça
e fonte do teu amor.

A

força

quando

que nos leva

a dizer

é preciso abrir

sim

caminhos que só Tu conheces.

A

caridade que nos faz ir ao encontro dos nossos irmãos,
quando as montanhas os isolam
e todos os

deixam ao abandono.
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A

solicitude que nos leva a pegar nas
quando a sua vida corre perigo
e não têm ninguém que as defenda.

A

criatividade

e a festa

pode

que nos leva

crianças ao colo,

a prever os

tempos da Tua graça

desiludir.

A

ternura que acolhe a dor dos outros,
quando as trevas descem sobre as suas vidas
e Tu ficas sozinho sem um cireneu para Te ajudar a

A comunhão que

nos leva

a reunir

com

levar a Cruz.

os teus apóstolos

para acolher o Teu Espírito
e o espalhar pelo mundo inteiro.

Senhora do Espírito Santo,
Senhora da novidade dos tempos que já chegaram,
Senhora da Caridade e da partilha. Senhora da Alegria e da
Senhora do amor e da dor.
Senhora do cenáculo e do recolhimento,

festa,

envolve-nos com o Teu olhar,
mete-nos no Teu coração Imaculado,
para que o Espírito que habita em Ti
faça de nós missionários do teu Filho.

Oração de Libermann

Virgem Mãe, aceitai a oferta que vos faço de mim!
Dai-me ao Espírito Santo,
quero consagrar-me inteiramente a Ele e ao vosso Coração.
Dou- vos a minha alma para que ela Vos pertença,
como uma criança pertence à sua mãe.
Abro o meu coração e abandono-me ao Divino Espírito,
para que Ele o encha, o possua e nele aja
como soberano Mestre e Senhor (ND X 499)
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