CAMINHOS
DOS HOMENS
PELOS

.Aés.

5.

A MISSÃO SEM FRONTEIRAS

Palavra de Deus: Marcos,
1.

A missão

16,

14-19

no Evangelho: os valores do caminho

itinerante

A missão que emerge ao longo do Evangelho de Marcos é a
missão itinerante. Em Marcos, Jesus está sempre em movimento.
Estradas, cidades, aldeias, encontros.

O tema do caminho percorre

todo o Evangelho de Marcos. Jesus nascerá no acaso de uma viagem e morrerá ao ar livre, depois da sua viagem mais dura, a cami-

nho do Calvário
Deste estilo de vida podemos colher algumas lições para a leitura da missão de hoje:
1. O apóstolo não tem terra própria, nem casa, quase nem família. O seu apostolado implica um desenraizamento geográfico, cultural e familiar permanente. É o tríplice pedido feito a Abraão: Deixa
a tua terra, a tua pátria e a tua família.

sua mesa da palavra.

A concluir o seu

O

caminho

é

um pouco

maneira de fazer missão: Ide, (a itinerância) por todo o mundo
universalidade) e a toda a criatura (a pluralidade cultural).
2. Isto

exige

uma

mas

a

(a

uma certa abertura ao
Há um certo número de pessoas que seguem

certa espontaneidade,

imprevisto das situações.
Jesus,

a

Evangelho, Jesus resume esta

maior parte dos seus interlocutores nascem do impre38

visto

do

dia a dia. Estas pessoas

Ihes muitas vezes:

"vai".

Nunca

aparecem e desaparecem. Jesus

diz-

se apropria delas. Só dirá: "vem", aos

seus discípulos. Jesus nunca se prende a nin-guém. E quando a sua
muito duro nas suas expressões.

família procura recuperá-lo, Ele é

A

gente com quem Jesus se cruza apresenta-se assim com
uma grande variedade de tipos e situações. A Igreja nascerá desta
diversidade e desta fadiga de quilómetros sem fim. Só os pobres é
que não têm nada a tolher-lhes o movimento; tem pé evangélico,
como diz Isaías. "Como são belos os pés dos que anunciam a paz".
4. Este apostolado do caminho é um apostolado incómodo. Os
3.

lugar. A gente vinha e
experimentou este apostolado na
sinagoga de Nazaré, mas acabou por o trocar pela estrada de Emaús.
É um ministério que não é tranquilo, que nada tem a ver com
uma aula, mas que segue o ritmo das pessoas que se encontram.
É preciso enfrentar sempre novas situações, a incerteza de cada

rabinos não

caminhavam - sentavam-se num

fazia-se escola à volta deles. Jesus

dia.

Nem

sempre se será bem recebido.

Um

dia,

comeremos

lau-

tamente porque nos convidou Simão, o rico, mas, outras, temos
que nos contentar com as espigas que se encontram durante a viagem. E mesmo dias haverá que temos que dar aos outros do que
não temos e multiplicar o pão, a partir da partilha de cada um.
5. E quando se começa a estar à vontade, a conhecer pessoas,
a ter uma certa correspondência, quando a comunidade está praticamente pronta para caminhar pelos seu próprio pé, de novo é
a hora de partir para a outra margem, para novas situações e responder a novos apelos.
É claro que não se trata apenas de uma viagem física, mas da
coragem de enfrentar novos problemas e novos ambientes. É preciso verdadeiramente acreditar na força da Palavra, para se confiar
totalmente a Ela e nela ter o nosso único apoio.

2.

Uma missão para o nosso tempo
1.

A missão de hoje é uma

missão

em evolução.

que disse que o caminho da missão da

Igreja é

o

Foi João Paulo

homem no

II

seu

do mundo de hoje, a
condição do missionário será cada vez mais a condição de peregrino.

peregrinar. Frente à evolução e transformação
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São múltiplas as migrações que este modelo de missão nos
Êxodo, na Bíblia, é o tempo do despojamento de todas as
seguranças, do desprendimento, da confiança no futuro. Foi a partir
deste despojamento que o povo de Deus descobriu a ternura de Deus
e aprendeu a confiar só n'Ele. Daí a necessidade de um estilo de vida
simples, das estruturas ligeiras do evangelho de Marcos, da abertura
ao tempo novo, do esquecimento de tantas glórias do passado.
3. Este apelo da mobilidade e da missão itinerante, levará o
missionário a inserir-se numa igreja sem ser seu protagonista, a
passar de primeiro responsável a servidor dessa igreja. Será sua
preocupação caminhar com essa igreja, respeitar o seu ritmo e a
sua cultura, deixar-lhe a liberdade de movimentos.
Será também esta disponibilidade que o manterá aberto a novas
situações mais urgentes e disposto a partir quando a igreja que
fundou. for capaz de caminhar por seu próprio pé e outros apelos
lhe fizerem sinal.
Missionário do caminho, os seus pés serão verdadeiramente o
símbolo de um evangelho que não é pertença exclusiva de uma
determinado povo ou de uma determinada cultura. "Como são belos
os passos dos que anunciam a Boa Nova".
2.

pede.

4.

O

Libermann e a disponibilidade apostólica

Libermann sabia que Deus falava através dos acontecimentos e
por isso era preciso manter-se à sua disposição. Nunca se instalará
numa situação: nem no judaísmo que herdou de seus pais, nem na
segurança do seminário de S. Sulpício, quando a doença lhe tirava
todas as seguranças, nem na solidão contemplativa de Roma, que
tanto apreciava. Cada vez que Deus lhe faz sinal, levanta-se e caminha. Não lhe faltavam pretextos para se instalar: tinha perdido a
família, não tinha casa, a sua formação rabínica de pouco lhe servia; sobretudo a sua saúde não lhe permitia grandes projectos; mas
nunca apela para isso. Caminhará sem família, sem saúde, muitas
vezes sem lhe darem tempo para a preparação necessária.

mesma disponibilidade ele a pedirá aos seus missionários.
Ele queria uma congregação que vivesse nas mãos de Deus, sempre disponível para os seus apelos. A sua intuição decisiva foi a
Esta
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apelo dos escravos negros do Haiti, da Maurícia e de Bourbon;
eram os mais abandonados daquele tempo. Mas, mesmo aqui, ele
guardará sempre espaço para a escolha e os tempos de Deus. Será
sempre Deus a escolher. E quando outros pedidos e outros apelos chegam, ele não se desculpará como os convidados da parábola: "desculpe, mas já estamos na Maurícia e Bourbon".
E por isso, o seu campo de apostolado depressa se diversificará. Para as primeira gerações de espiritanos parecia que o mundo
todo não chegava. Os primeiros missionários foram para a Maurícia, Bourbon, Haiti e Guiana. Depois, são os escravos negros do
Brasil, a quem ele não pode dizer não. Depois, os negros da América do Norte e de Madagáscar. Mais tarde, são os operários de Bordéus, dos portos da Alemanha, os presos e os marginalizados das
grandes cidade, à medida que se desenvolve o mundo industrial.
Ele dirá: "Ao príncípio, só pensava nos escravos da África, mas
a Divina Providência indicou-nos outros caminhos".
Ele dizia muitas vezes: "Segundo a Divina Providência disporá os
acontecimentos". Para Libermann quem fazia os projectos era Deus.

Para a reflexão
1.

em grupo:

Aponte algumas exigências que são pedidas hoje aos missio-

nários.
2. Conhece algumas situações de missão que interpelam particularmente a sua comunidade?

4i

LIBERMANN, TU NOS DIZES
"É uma regra que me impus para toda minha vida: esperar sempre pelos tempos da Providência. ( ...)
Até ao presente mantivemo-nos sempre ao dispor da Providência; foi ela só a conduzir-nos: de facto, nunca pude realizar nenhum
dos projectos que tinha sonhado: o que realizei foi sempre por uma
espécie de sedução, no meio de cruzes e sofrimentos; é bem verdade
que tudo o que realizamos fomos levados a fazê-lo providencial-

mente"(J^V>y.\\ 199).

Digo francamente que se tivesse previsto o que agora vejo, teria
tido medo e não teria ousado empreender uma obra tão grande e
tão superior à minha fraqueza. Mas agora, que estou comprometido, tenho mesmo que andar para a frente; e andarei para a frente
enquanto o meu corpo for capaz de o fazer; então Deus encontrará
um instrumento mais sólido e mais agradável para levar a cabo a
sua obra. Quanto a mim, espero que Ele tenha piedade de mim e
seja misericordioso para comigo...

(

ND

VII, 5)

Os caminhos da Missão Espiritana
são os caminhos onde Cristo ainda não chegou,
dos pobres que ainda esperam por

Ele,

das periferias que os ricos isolaram,

dos paralíticos de há tantos anos,
esquecidos à beira da fonte.

Os

Espiritanos

nós os encontramos
em situações de fronteira e de risco

onde

a guerra divide

e o ódio afoga toda a esperança.

Missão de presença e de testemunho,
de Páscoa e de martírio,
e da dor de quem nada pode fazer.
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Nós os encontramos
nos desertos da primeira evangelização
procurando descodificar culturas novas
e aprender o alfabeto
de um amor que fala todas as línguas.

Nós os encontramos
na onda do ciclone,
lutando pelos direitos de quem os não tem,
pela justiça donde nasce a paz,
pela defesa dos bens da terra e da natureza,
essa Bíblia onde Deus escreveu o seu nome.
Nós os encontramos
embarcados com os emigrantes

bagageiros das suas esperanças.

Nós os vemos
levantando a tenda
entre os deslocados e refugiados da guerra

procurando com eles
os caminhos do regresso

à sua história.

Nós os encontramos
nos templos das diferentes religiões
abrindo com eles
o diálogo de uma amizade

que ultrapassa todas

as teologias

e procura olhar o diferente

por cima dos muros que nos toldam o olhar.

Nós os encontramos
peregrinos da velha cristandade

-Sr

.

reacendendo esperanças,
atiçando valores

.

'

^

chamas quase extintas
lume novo que volta a ser fogueira.

e fazendo de

um

^

.;
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Nós os encontramos
acampados no planeta jovem
tocando as suas guitarras
procurando ler nos seus sonhos
a promessa de um futuro diferente.

Oração de Libermann

Ó misericordioso, doce e bom Jesus,
me atraístes admiravehnente a Vós,

Vós
Vós
por
Vós

grande misericórdia
uma pobre abna como a minha.
me destes o precioso dom da fé em Vós,
fazei que, por esta fé cheia de amor,
eu não viva mais senão para Vós e em Vós,
e me sacrifique pelo vosso amor.
Como Vós vos sacrificastes por meu amor
tivestes esta

(CSJ)
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6.

A MISSÃO
COMO ANÚNCIO DO EVANGELHO AOS POBRES

Palavra de Deus: Lucas,
1.

9,

À luz do Evangelho de

1-7

Lucas

Lucas é considerado o evangelista "Ad Gentes", por excelência.

O

seu evangelho

excluídos do

mundo

foi

particularmente escrito para os gentios,

judaico: outra cultura, outra religião, outra

visão da vida.

O ministério de Jesus começa na sinagoga de Nazaré (Cap.

em que

IV),

assume o projecto messiânico anunciado por Isaías: "O
Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a Boa Nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a liberdade
Ele

a mandar em liberdade
a proclamar um ano de graça do Senhor" (4, 14-20)
Este vai ser o programa que Lucas desenvolve através do seu
evangelho. A missão de Jesus vai passar pela abertura a todos os
excluídos e marginalizados do tempo de Jesus: os samaritanos, com
quem os judeus não falavam, os pródigos a quem os da casa recusavam abrir as portas, as ovelhas perdidas que o pastor procurará
aos cativos, e aos cegos a recuperar a
os oprimidos,

éf

visa;

a todo o custo, os publicanos e gente da outra margem que os
judeus desprezavam, as mulheres, excluídas de toda a interferência social. Jesus vai passar o seu evangelho pelos caminhos e pelas

estradas onde mora esta gente, pelas periferias que todos evitavam, pelas casas onde ninguém entrava. É o evangelho dos pequenos e dos marginalizados, da misericórdia e dos encontros gratuitos, e de todos os que estavam do lado de lá da fronteira.
É neste Evangelho que se revêm os institutos especificamente
consagrados à missão de fronteira.

2.

Líber mann e os mais abandonados.

Libermann descobriu os mais abandonados não nos livros, mas
mesmo viveu. Por suas origens, ele provinha
de um meio judaico perseguido; o seu bairro era conhecido pelo
"gheto de Saverne"\ como judeu que era, quando passava, recebia
muitas vezes gestos de desprezo.
Depois da sua conversão, foi desprezado pela família, cortado
de suas raízes, não só culturais como afectivas.
Depois será marginalizado, quando aluno do seminário, por
causa da sua doença: no contexto judaico, a epilepsia era considerada uma maldição de Deus. No meio eclesiástico aquela doença
era uma humilhação: primeiro, porque lhe fechava para sempre as
portas do sacerdócio e, depois, porque os sintomas que a doença
provocava eram de facto humilhantes.
Foi a partir desta situação vivida por ele, que ele pôde compreender mais facilmente a situação dos escravos negros do Haiti ou dos
recém-libertos de Bourbon, de que lhe falavam os seus companheiros de seminário Eugénio Tisserant e Frederico Le Vavasseur. Tisserant propunha-lhe a evangelização da população negra - já evangelizada - da terra natal de sua mãe, a ilha que hoje comporta as
repúblicas do Haiti e S. Domingos. Le Vavasseur falava-lhe da urgência da evangelização dos escravos da ilha Bourbon, sua terra natal,
em vias de conseguir os espaços da sua liberdade, devido à abolição
da escravatura.. Foram de facto estes dois seminaristas que o levaram
a fazer da "Obra dos Negros" a razão de ser da sua vida e a empenhar-se na fundação de um instituto consagrado a amparar essa gente

em

situações que ele
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A visão

inicial

destes dois jovens não

ia

além das suas

terras

de

origem: a ilha de bourbon (Reunião) e Haiti. Atraía-os a situação
desses escravos ou recém-libertos da escravidão nessas ilhas. Todaos horizontes missionários de Libermann, posto à testa da recémfundada Congregação do Imaculado Coração de Maria, estende-se
pouco a pouco a outras situações, igualmente abandonadas na igreja
de Deus, praticamente todas as colónias francesas.
No primeiro projecto da Congregação, submetido à Propaganda
em 1840, Libermann fala em "dedicarmo-nos...à salvação dos negros,
pois que são as almas mais afastadas da salvação e as mais abandonadas na Igreja de Deus "(ND II, 69). Nessa altura pensava apenas no
Haiti e em Bourbon, embora já com uma abertura a Madagáscar.
Na Regra Provisória de 1842, Libermann diz que os membros
da nova Congregação "se dedicarão completamente a anunciar o
Santo Evangelho e a estabelecer o seu reino entre as almas mais
pobres e mais abandonadas na igreja de Deus". Na altura em que
se proclamava oficialmente a abolição da escravatura, os pobres
mais pobres, aos olhos de Libermann eram os africanos.
Libermann oferece um triplo critério de discernimento nos
objectivos da Congregação: "As missões ãs quais a Congregação
deve dedicar-se situar-se-ão entre os povos pobres, desprezados,
cujas necessidades são muito grandes e que são os mais negligenciados na Igreja de Deus" ÇND II, p.24l). Por outras palavras: os
Espiritanos são enviados aos pobres mais pobres: pobres por não
conhecerem a Cristo, pobres a nível social; pobres por serem os
mais esquecidos pela Igreja e vivendo em situações para as quais
a Igreja dificilmente encontra obreiros. De facto, a quando da primeira missão da Guiné, após o desastre que ceifou a vida dos primeiros cinco missionários, logo após a sua chegada à Guiné, Libermann escreve: "Estamos nas últimas fileiras dos servos de Deus...
Deus dá-nos o que ninguém quer. Estou convencido que a divina
Providência nos confia estas missões tão difíceis e perigosas Sempre acreditei que Nosso Senhor nos deu a pior porção... o mais difícil de desbravar, o mais penoso e o mais perigoso Não somos senão
farrapeiros na Igreja. Não tomamos senão o que os outros não querem. E não merecemos melhor" { LS IV, 144).
Ao princípio, o horizonte desta missão limitava-se às missões
longínquas: "A Congregação é destinada ãs missões estrangeiras e
via,

..

.

:

m

.

longínquas.

Ninguém deve ficar na Europa

vação das almas" (ND

Mas pouco

a

II,

pouco

"Evangelizar os pobres,

só pelo motivo

da

sal-

p. 235-240)

este horizonte geográfico vai-se abrindo:

eis

a nossa finalidade

geral. Entretanto, as

missões são o principal objecto por nós visado; nas missões, escolhe-

mais abandonadas. A Providência inspirou-nos a nossa obra a favor dos negros, quer da África, quer
das colónias; são indiscutivelmente as populações mais abandonadas até ao presente. Desejaríamos também trabalhar em França, na
salvação das almas, tendo sempre presente, porém, como fim principal os pobres, sem abandonar, no entanto, aqueles que o não são".
O passo seguinte, a missão na Europa, viria naturalmente: "A
Congregação terá como seu principal campo de acção apostólica
os países longínquos. Contudo, não abandonará os mais necessitados na Europa. Aqui o zelo dos seus membros deve dedicar-se ãs
obras pobres e abandonadas que exijam a sua ajuda" (ND X, 451).
Os mais abandonados eram a prioridade e Libermann acabou por
compreender que estes não existiam só nos países longínquos mas
que também existiam na Europa e a Congregação não os podia
ignorar. Aos escravos negros (ou antigos escravos) das colónias,
juntaram-se os negros da África, como os da Guiné, Gabão, Senegal, depois os de outras colónias etc. e finalmente os mais abandonados da Europa.
A preocupação pelos mais abandonados em Libermann não se
confunde com tal ou tal das suas aplicações geográficas. Estas tanto
se podiam encontrar em Bourbon como na Guiné, como na França
ou na Alemanha. No entanto, no interior deste imenso horizonte,
houve situações que se tornaram prioritárias, como as missões longínquas, que eram as que mais dificuldades tinham em fazer ouvir
a sua voz. Mas nenhum território monopolizava os horizontes de
Libermann. O mais importante para ele era sentir que Deus lhe
fazia sinal, através das situações mais urgentes. Este sentido das
urgências é fundamental para se compreender o seu espírito e a
sua intenção profunda: "Correr em socorro da parte da Igreja que
seja mais abandonada e desprezada" (ND II, p. 182).

mos as almas mais miseráveis

e as
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Para a reflexão

em grupo:

Quais eram os pobres que Liherma)i}i tiuha em
dar a sua Congregação?
2. Quem são hoje os pobres a evangelizar?
1.

vista aofu)?-

LIBERMANN, TU NOS DIZES
intimamente que Deus nos quer
santos, como os santos que a Igreja venera. E esta santidade não é
uma santidade medíocre, mas ilimitada. "Vim para que tenham a
vida e a tenham em abundância"
É necessário que o Espírito Santo transborde das nossas almas
para que nós o possamos comunicar aos outros; esta superabundância do espírito de Deus é-nos devida como consequência da
nossa vocação; noutro caso, não é devida a ninguém. De resto,
Deus derramou o seu sangue de um modo tão duro simplesmente
para que nós fôssemos homens bons?
É por este preço que custou, que nós podemos avaliar da perfeição e do valor da nossa vocação. Se Nosso Senhor fesus Cristo
tivesse querido fazer comércio e resgatar-nos por um baixo preço,
um preço módico, a mínima palavra, o mínimo gesto, bastariam
para resgatar milhões de mundos. Trinta anos de vida oculta, três
anos de pregação sem ter onde reclinar a cabeça e a cruz, tudo nos
mostra que se nos resgatou por tão alto preço, foi porque quis que
os homens resgatados fossem santos... É disto que precisamos de
estar convencidos, antes de mais nada " (ND XIII 688-689)
"É 7iecessário persuadirmo-nos

Senhor,
hoje queria recordar os nossos santos,
unir-me a tantos espiritanos

que ao longo destes 300 anos
percorreram todas as distâncias do mundo
à procura dos pobres e esquecidos.

A

história

dos espiritanos

é feita de viagens intermináveis,

de doenças e mortes prematuras,
de humilhações e por vezes martírio.
Muitos, por

lá

deixaram a sua juventude,

a sua

saúde

e por vezes as suas esperanças.

Os

cemitérios da Huila, de Lândana, de Caconda, Malanje,

Boca do Tefé
são lugares sagrados da Congregação,
panteões de um amor sem limites.

Mas

um

eles são

também

desafio às novas gerações, aos seu ardor missionário,

à sua

coragem no anúncio do Evangelho.

Senhor,

quantas belas páginas foram escritas
nas periferias das grandes cidades ou em tantas missões do interior,
onde gerações de jovens aprenderam
ofícios, profissões, que lhes deram trabalho, dignidade e futuro.

em

tantas

comunidades

Que

esforço imenso de promoção humana,
de educação, de assistência social,
de organização de comunidades,
de catequese, de evangelização.
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Quanta gente abandonada à sua sorte,
mas cheia de história, de sonhos e soUdariedade,
tiveram como único amparo a missão!
Quantas Hnguas foram descodificadas,
quantas ciências foram iniciadas,
quantas terras foram desbravadas
quanto amor àquelas terras, àquelas gentes e àquelas culturas
foram semeadas com carinho e fé.
Senhor,

ajuda-nos

a purificar a

perdoa as nossa

Faz

com que

nossa memória

faltas.

a Palavra

semeada

as vidas imoladas

sejam esperança e promessa
para uma nova primavera missionária
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Oração de Libermann

Tenho sede, Jesus,
estou completamente vazio e queimado no meu interior
Tomai-me e dai-me de beber da vossa fonte de salvação.
Mergulhai-me nas vossas águas
Lavai os

meus

celestes.

vícios e defeitos,

para que morra tudo o que em mim vem de mim,
e para que eu não viva senão da vossa vida e na vossa vida
(CSJ365)
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,7.

-

,

,

V

;.

os CAMINHOS DA JUSTIÇA E DA PAZ

Palavra de Deus: Lucas,
1.

O caminho que vai

10,

25-38

de Jerusalém para Jericó

caminho de todas as periferias: dos idosos sem
do jogo ou do álcool, os desalojados e os sem abrigo; os sem trabalho ou sem pão para viver, as vítimas da opressão e da injustiça, os sem liberdade nem direitos humanos, os sem documentos nem identidade, os emigrantes forçados que
buscam o pão em terra alheia. É um caminho por onde passa muita
gente neste nosso mundo. São todos os excluídos da história, vítimas
da globalização do mercado, gente que não pode competir e tantas
vezes nem lutar. Todos conhecemos as estatísticas dos que passam foEste

caminho

é o

apoio, dos dependentes da droga,

me, da má distribuição dos bens, das despesas astronómicas em luxos
e armamentos, da exploração dos emigrantes, das crianças, da mulher.

2.

Passar ao lado ou parar?

Diz a parábola que o sacerdote e o levita não pararam, passaram ao lado, fingiram que não viram. Os motivos podem ser
vários: os afazeres profissionais, o receio de sujar as mãos, o medo
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das complicações e talvez, mesmo, motivos legítimos: de facto,
a legislação levítica proibia ao sacerdote, sob pena de impureza
legal, de se aproximar de um morto. E o caído à beira da estrada
tinha toda a aparência de morto. É efectivamente fácil nós não
sujarmos as mãos, deixarmos as coisas como estão, até em nome
do Direito Canónico, do nosso bom nome, das ocupações já assumidas, etc. João Paulo II diz que o homem é o caminho que a
Igreja deve percorrer para cumprir a sua missão. A viagem de
Jerusalém para Jericó, deveria terminar à beira daquele caído da
estrada, pois ele é que era o caminho que levava a Jerusalém.
Quantos institutos missionários não nasceram por terem parado
à beira dos caídos que os seus fundadores encontraram no seu
tempo!

3.

O

apelo dos caídos na beira da estrada

Primeiro é preciso "descer da nossa montada".

A

nossa mon-

tada são os nossos esquemas, a nossa comodidade, os nossos com-

promissos menos urgentes, as nossas conveniências, talvez os nossos projectos.

Em segundo lugar, aproximar-se do caído. Hoje a maior parte
dos caídos, dos excluídos e marginalizados, vítimas de ladrões de
toda a espécie, não vêm ter connosco. A maior parte deles já não
são capazes de caminhar pelos seu pé e outros até já nem gritar
podem. Nós podemos fazer o nosso percurso s^m os ver, se os
não quisermos ver. O nosso próximo hoje é aquele de quem nós
nos aproximamos. É um discernimento que devemos fazer continuamente, porque os pobres acompanham a história: há os novos
pobres, os novos escravos, as novas vítimas da exclusão.
Em terceiro lugar, procurar dar a resposta adequada, com qualidade: ligar as feridas, deitar-lhes azeite e vinho, colocá-lo na
própria montada, levá-lo a uma estalagem e cuidar dele. Não basta
uma esmola, uma sopa. Ligar as feridas e curá-las é um símbolo
de todo um tipo de competência e de terapêutica, que precisamos de saber aplicar. Hoje para dar resposta aos problemas sociais, não basta a boa vontade; é preciso competência e formação.
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4.

Os caminhos da solidariedade

<

r

rv

^

"No dia seguinte, tirando dois denârios, deu-os ao estalajadeiro,

dizendo: trata

bem

dele e o

que gastares a mais, pagar-te-ei quando

voltar".

Hoje nào podemos resolver os problemas sociais sozinhos
temos que partilhar as forças e as competências: no levantamento
dos problemas, na planificação das soluções, no financiamento.
Instituições, Organizações não governamentais, Institutos missionários. Assistência Social, etc, pouco poderemos fazer senão colaborarmos uns com os outros se não unirmos as forças. A solidariedade é hoje uma palavra de ordem para a missão da Justiça e da
Paz. Hoje só as vozes unidas são capazes de se fazerem ouvir. No
mundo da globalização em que os problemas só podem ser resolvidos globalmente, a solidariedade é caminho obrigatório. De resto
é a única possibilidade para ultrapassar uma economia de mercado
que exclui todos os que não podem competir
As situações de urgência missionária são de tal maneira insistentes e interpelativas que ninguém lhes pode dar resposta sozinho: situações de guerra, apelos de primeira evangelização, situações de emergência que aqui e ali vão surgindo, só na solidariedade
e colaboração de vários grupos se pode encontrar a solução pos:

Daí as equipas internacionais na missão, a solidariedade financeira entre os países do hemisfério norte e os do sul e a solidariedade dos próprios valores, os tesouros que cada uma das igrejas
pode oferecer às outras. Uns têm vocações mas não têm meios;
outros têm meios mas não têm vocações Porque não dar as mãos
e colaborar juntos?
sível.

.

5.

Libermann e os caminhos da Justiça e da Paz

Libermann ao princípio pensava apenas nas missões longínMas depois acabou por se abrir aos mais abandonados também na Europa. Entre estes abandonados contavam-se sobretudo
aqueles que a Igreja não atingia, nomeadamente a classe operária
e os pobres. Também aqui Libermann foi pioneiro. "Eu queria fundar uma obra, escreve Libermann a M. Germainville, que se estenquas.
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desse a todas as classes de pobres:
rários, os

digos.

uma

obra que atingisse os ope-

marinheiros, os soldados, os reclusos e os próprios men-

Para

isso

gostaria de fundar casas

em algumas das

nossas

principais cidades marítimas: Bordéus, Toulon, Marselha, Brest,
etc.

Aí poderíamos criar uma obra

específica

para cada uma desLibermann a prefe-

tas classes" 0^1^ IX p. 147). Destas obras, para

rência

ia

Em

para os portos de mar.

Libermann ao P. Levavasseur: "Resolvemos
na Europa. Os destinatários das nossas obras na
Europa são as classes mais pobres, que na França têm grande neces1847, escrevia

aceitar ministério

sidade de ajuda, como é o caso dos marinheiros, os soldados e os
operários em geral e a classe mais miserável que são os que trabalham nas galés, os reclusos, os mendigos... estas obras não se opõem
ao espírito da Regra. È verdade que ao princípio não tínhamos pensado nelas; Deus levou-nos para a Obra dos Negros e no entanto,
sentimos necessidade de generalizar mais, no sentido em que a Regra
fala em geral de almas pobres e abandonadas..." (ND IX, 288).
E nos Regulamentos de 1849, Libermann subscreve uma frase-chave que seria a senha dos Espiritanos para a missão da Justiça
e da Paz. "Os membros da Congregação serão os advogados, o
amparo e os defensores dos fracos e dos pequenos contra todos aqueles que os oprimem; é nestas circunstâncias que eles devem manifestar a caridade e as virtudes defesus Cristo que está no meio deles"

(ND X

516-517)

Para a reflexão

em

grupo:

Quais as lições que podemos recolher da parábola do bom
samaritano?
2. Aponte algumas situações de gente caída nas estradas da
vida que nos intopelam como bons samaritanos
1.
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LIBERMANN, TU NOS DIZES
As

fiiissões

âs quais a Congregação deve dedicar-se são as dos povos

pobres e abandonados, cujas necessidades são maiores e os mais esquecidos

da

Igreja de Deus, entre os quais se pode esperar muito fruto.

na

de Deus, tais são características que devem ter os povos a quem somos enviados A Missão que
o Senhor nos confia neste momento é a dos Negros, que têm em grau eminente as condições indicadas. Parece ser vontade da Divina Providência que vamos em socorro destas pobres almas. Não nos ocuparemos de
nenhuma outra obra que não esteja nessas circunstâncias. Os Negros
parecem, de facto, ser os que neste momento são os ?nais abandonados.
Seremos os advogados, os protectores e defensores dos débeis e dos
pequenos contra todos aqueles que os oprimam. Em todas estas circunstâncias, que a grande caridade e poder de Nosso Senhor Jesus Cristo
se desenvolva nas suas almas. Toda a sua conduta deve ser movida por
aquela doçura e prudência santa que fesus comunica aos seus fiéis.
Pobres, desprezados, esquecidos

Igreja

(Regra Provisória)

Senhor,

sào tantos os que jazem caídos
à beira

de tantas estradas.

Os caminhos que vào de Jerusalém para Jericó
passam por todas as periferias,
todas as bolsas de miséria,

todas as fronteiras da injustiça.
Senhor,

:'

-.

Tu

te

em

todas estas encruzilhadas.

encontras

Dá-me coragem para eu por

lá

passar.

Ajuda-me a defender
os que não podem defender-se,
a amar os que nào têm quem os ame,
a advogar as causas
que ninguém tem coragem de assumir.

m

:J

>

-

Eu sei que nem sempre terei soluções,
que muitos seguirão adiante
ocupados com outros afazeres,
com pressa de cliegar a Jericó.
Mas o importante é que o ferido
não fique esquecido e abandonado.
Que eu o possa ajudar a recuperar a sua voz
para poder gritar a sua dor e a sua situação.
Talvez que o levita e o sacerdote nos oiçam
e voltem para trás a dar um jeito.
E todos unidos,
num só abraço,
podermos pôr o ferido de pé,
tratar-lhe das angústias,
curá-lo das injustiças.

de mãos dadas,
chegaremos à estalagem,
onde ele possa ser recebido como hóspede
E,

e recuperar a sua dignidade.

Oração do

Ó

P.

Libermann

incompreensível amor

do meu Deus, do meu Jesus!
Tenho de permanecer no meu nada
perante o vosso admirável amor.
Sois demasiado grande para que eu ouse sequer pensar
em poder fazer qualquer coisa por Vós.
Pelo menos, adorável amor,
fazei de mim e em mim tudo o que vos aprouver.
Vinde, Senhor Jesus, vinde e vivei no vosso pobre servidor.
(CSJ 58)
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8.

A NOVA IMAGEM DA MISSÃO

Palavra de Deus: Mateus,
1.

11,

A viragem da missão no

2-7

século XIX

O século XIX foi um dos mais fecundos para a missão da Igreja.

A maior parte dos institutos missionários nasceram neste século como
neste século viveu a maior parte dos seus fundadores. Uma das grandes aquisições deste século foi a nova visão da missão que então se
formou. Foi essa visão, que o Vaticano II viria a consagrar e que
desde então para cá tem sido a base da actividade missionária.
Até então a missão consistia sobretudo em procurar salvar as

do Baptismo e descurando a formação da igreja local. Havia a convicção que sem baptismo ninguém se podia salvar e por isso era urgente baptizar a todo
o custo. A urgência da salvação levou muitas vezes a uma conversão
apressada, que queimava etapas e não tinha bases que a apoiassem.
Por outro lado, esta missionação era levada a cabo por missionários estrangeiros, os povos colonizadores, que com a fé impunham
os costumes, a língua e a cultura do seu país de origem. Quando
nestes países, havia, por exemplo, perseguição religiosa, logo isso se
repercutia nos países de missão.
almas, privilegiando sobretudo a administração
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nos meados do século XIX, a maior parte da
evangelização levada a cabo desde os Descobrimentos para cá,

Devido

a isso,

tinha-se praticamente extinto.

Daí que se começasse a pensar num novo modelo de missão. O
Libermann, numa longa memória enviada à Propaganda da Fé em
1846, aponta um novo modelo de missão que marca o início da missão moderna. Começa ele por dizer que as tentativas dos antigos missionários de África não tinham perdurado devido a uma visão pouco
eclesial da actividade missionária. Estes missionários fer\^orosos, diz
Libermann, fizeram um trabalho admirável, mas não tomaram os
meios necessários para consolidar os frutos do seu trabalho; não criaram de forma estável uma igreja canonicamente estabelecida. Era
necessário fazer algo de sólido, estável e seguro, não pensar só no
presente destas cristandades, mas também no seu futuro. Para isso,
seria necessário não só formar elites de leigos como também um
clero nativo e uma hierarquia local. Por outras palavras, era necessário fundar uma igreja local, que caminhasse por seu próprio pé.
P.

2.

O novo

conceito de missão

No memorial que Libermann enviou
tadas as características deste

à Propaganda são aponnovo modelo de missão, de que des-

tacamos as seguintes:
1. A missão não se deve improvisar; deve ser programada. Não
basta querer converter os infiéis e baptizá-los; é preciso pensar a
missão a longo termo: conhecer o terreno, aprender a língua, elaborar a catequese, fundar escolas, todo um conjunto de meios que
tenha uma finalidade bem clara: implantar a igreja local. Daí a
necessidade de cuidar de um modo especial da educação da juventude, da formação do clero, de professores, de catequistas, de agricultores, de operários, etc.
2. Nesta nova imagem da missão os protagonistas deviam ser
os africanos. A hora da África tinha chegado e não tinha sentido
querer evangelizar a África com a cultura europeia. Libermann tinha
já a intuição que a colonização viria a acabar e não tinha sentido
fundar uma igreja dependente dos países colonizadores. Por isso,
dirá aos missionários de Dakar: "Despojai-vos da Europa, dos seus
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com os negros, a fim de
devemos ser, não à maneira da Europa, mas
deixando-lhes aquilo que lhes é próprio"
3. A missão é um processo englobante de todos os valores da
pessoa. Neste modelo, está-se particularmente atento ao crescimento da pessoa em todos os seus domínios e ao amparo sociológico de que a fé tem necessidade, para se manter viva. Assim, o
mais urgente não é baptizar, mas promover a pessoa até motivar
a conversão. Antes de baptizar, importa converter.
A escola ocupará um lugar central nesta promoção. Libermann
costumes, do seu espírito. Fazei-vos negros
os formardes

como

eles

previa internato e escolas

em cada

estação missionária,

escolas centrais de grau mais elevado

em

bem como

todas as missões impor-

Seriam estas escolas que formariam os catequistas, os professores, os chefes de oficinas, os mestres de artes e ofícios e os
futuros padres. O futuro da missão estava na escola.
E com a escola entrava o trabalho agrícola e a aprendizagem
das artes e profissões. O trabalho era outra alavanca da missão.
4. A promoção feminina. A promoção da mulher aparece ao
lado da do homem como um dos objectivos da missão. A promoção da mulher era fundamental para a construção da família, que
seria o suporte de uma fé cristã sólida. Não adiantava evangelizar
os jovens sem evangelizar a família.
5. A grande prioridade era a formação do clero nativo. O sucesso
da missão dependia da sua capacidade de fundar a igreja local. E
esta não se concebe sem a formação de um clero indígena. Sem
isso, a igreja seria sempre estrangeira. "Formar um clero indígena
é a coisa mais importante e mais útil e ã qual dedicaremos todas
as nossas forças", escreveu Libermann à Madre Javouhey.
6. De facto, o grande alvo a conseguir era "começar a construção
de uma igreja canonicamente estabelecida". Para isso, Libermann pede
à Propaganda que "os chefes destas novas igrejas sejam revestidos do
episcopado e o seu poder seja absoluto em tudo o que se refere à sua missão, que só eles governam". Todo o seu plano tinha por objectivo a formação de uma igreja local, onde se incluam os ministérios ordenados
e os leigos, o desenvolvimento humano e a promoção da vida cristã.
7. Um outro elemento a salientar é a importância da vida de
comunidade para a missão. Libermann insiste na necessidade da
vida de comunidade como uma das exigências da santificação pestantes.

ei

para o testemunho missionário. O passado tinha ensinado a
Libermann que sem vida de comunidade, a missão não tem futuro.
É a comunidade que ampara e mantém viva a missão
8. Finalmente, uma última exigência deste modelo de missão
é a santidade do missionário. Sem a santidade do apóstolo, não há
modelo de missão que resista. Só os que vivem na intimidade de
soai,

Deus estão credenciados para O anunciar..
Foi com este modelo de missão que Libermann

se tornou

um

dos pioneiros da missão moderna.

Para a reflexão

em grupo:

1. Qual a novidade do novo modelo de missão apontado por
Libermann?
2. Que relação há entre a missão e a promoção humana?

LIBERMANN, TU NOS DIZES
"Os Missionários do Sagrado Coração de Maria devem considerar sempre o zelo como a essência do espírito apostólico que os
deve animar; ocupará continuamente os seus pensamentos e os
desejos do seu coração, será a finalidade de todos os seus exercícios de piedade.
Cada Congregação na igreja tem o seu espírito particular,
segundo o fim que se propõe: os Trapistas, por exemplo, têm o espírito de penitência, os Cartuxos o da oração.
Nós, como as outras congregações missionárias, ao reunirmo-nos para salvar as almas, devemos ter o espírito apostólico. Não
devemos seguir, portanto, os hábito dos Trapistas, mas sim os que
hão-de formar para a vida apostólica. Para isso, o melhor meio é
fixar-se em Nosso Senhor, na sua vida de apostolado e nos apóstolos; são estes os nossos modelos. (R.P. VIII, Art.l)
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A vida apostólica encerra em si a perfeição da vida de Nosso
Senhor que é o seu modelo; mais que qualquer outra vida ela nos
dá a semelhança com Jesus Cristo, exige um sacrifício absoluto e
contínuo e está baseada no amor perfeito que nos transforma em
Nosso senhor... Consumados em Jesus Cristo, vivendo a sua vida,
dependendo do seu Espírito, devemos esquecermo-nos de nós mesmos e de todo o próprio interesse, e não procurar senão a glória e
os interesses do nosso Divino Mestre; não trabalhar a não ser para
Ele, procurar-lhe adoradores, propagar o seu Evangelho e dilatar
a glória do seu nome. (R.F. An. Vil)

bondade, Espírito Santo,
Tu que suscitaste Cláudio PouUart des Places
Sol de

um

seminário para os estudantes pobres
sacerdócio era serviço dos ricos.
concede-nos hoje

para fundar

numa época em que o

de acreditar
nos valores dos pequenos e dos pobres.
a alegria

Sol de justiça, Espírito Santo,

^

"

^
:

Tu que chamaste Francisco Libermann

:

>

:.

para libertar os escravos negros
e ajudá-los a recuperar a sua dignidade

•

-:-

J

r

de homens iguais a todos os homens,
Concede-nos a audácia
Tt^ir
>
de acreditar na dignidade de todos os marginalizados,
dos sem voz e sem abrigo.
í^
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:

í

^

>,:

^

>

•
.

Sol de amor, Espírito Santo,

Tu preparas para o diálogo homens
capazes de reconciliar sem anular

e

mulheres

os povos, as culturas e as religiões,

Concede-nos
para sermos

fé e

paciência

uma ponte

a unir

aqueles que são tão diferentes
e

que vivem tão

distantes.

Sol de paz, Espírito Santo,

'

'

•

Tu que em cada época
despertas na Igreja

corações audazes que denunciam o mal

empenham no bem,
concede-nos que nos empenhemos
pela justiça e pela paz
e se

num mundo

tào injusto e

desumano
(A Bohn)

Oração de Libermann

A quem

iremos, Senhor?
Vós tendes palavras de vida eterna.
O nosso único desejo está em Vós.
Não temos amor senão para Vós.
A nossa única alegria e a nossa felicidade
estão nas palavras divinas, tão cheias de graça,
que saem da vossa boca
e nos inundam de amor e suavidade
(CSJ, 333)
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9.

A MISSÃO,
ENCONTRO COM A HISTÓRIA DE CADA POVO

Palavra de Deus:
1.

1,3-11

Efésios,

O homem, caminho

da missão

João Paulo II tem repetido várias vezes que "o homem é o caminho que a Igreja deve percorrer para cumprir a sua missão". Este
homem, que é caminho da missão, não é o homem dos filósofos,
abstracto, sem rosto, mas o homem concreto a quem a missão se
dirige. É um homem e uma mulher marcados pelo tempo em que
vivem, pela cultura que os identifica e os distingue no espaço e no
tempo. Eles estão integrados numa rede de solidariedades concretas, tais como: a terra, a língua, a família, a etnia, a cultura. É europeu, africano ou asiático.

Tem

rosto,

tem nome e tem voz.

deve atingir este homem e esta mulher nas suas raízes
culturais, na linguagem que eles falam, nos problemas que eles vivem,
nos caminhos por onde passam as suas vidas. A sua conversão ao
Evangelho não vai perturbar a sua identidade nem fazer dele um
desenraizado ou um nómada. Não é verdade que Cristo anunciou o
evangelho através de parábolas, das festas, dos costumes, da cultura

A missão

do povo

a

quem

se dirigia?

m

Este

homem

e esta mulher,

mesmo

antes de serem evangeh-

Deus que os chamou à vida e os criou
à sua imagem e semelhança. Mesmo sem o saberem ou até desconhecendo a Deus, eles são imagem de Deus. Têm a cor dos
seus olhos e os sinais do seu amor. A criação é o primeiro gesto
salvador de Deus: ao criar-nos. Deus comunica-nos o seu primeiro amor. Nós não chegamos à vida como náufragos à praia:
por assim calhar. Toda a criação, o céu, as estrelas, as árvores, a
terra, os animais e o mar são berço que Deus preparou para cada
um de nós e é com todo o seu amor de Pai que Ele nos coloca
zados, têm as marcas de

nesse berço.
Depois, com a incarnação de Jesus, que se faz homem e assume
a condição de todos os homens. Ele completa em cada um essa
filiação com que nos gerou, quando nos chamou à vida. O mistério da incarnação e da redenção não atingem só os baptizados; é
toda a humanidade que é tocada por esta graça. É cada um que é
abraçado nesse abraço de Deus, seja qual for a sua religião. Isto
quer dizer que Deus precede o missionário e quando o missionário chega à terra de missão. Deus já lá está.

2.

A missão, encontro com

a história de cada

povo

Mas então em que é que consiste a evangelização?
A evangelização consistirá em tornar transparente esta

presença

de Deus no homem, limpar a opacidade que desfigura a imagem
de Deus que o pecado, a ignorância e tantos outros condicionalismos históricos, podem ter desfigurado a imagem de Deus neste

homem e nesta mulher.
A palavra revelada e

anunciada pelo missionário é a ponta do
véu que põe a descoberto o Reino de Deus que está presente e
habita o homem, todo homem que vem a este mundo. O missionário terá que ter presente que, de facto. Deus habita já no meio
do povo que vai evangelizar e que as grandes linhas da sua salvação já lá estão escritas por Deus. Assim, a terra que ele vai pisar,
essa terra que é o coração humano, é terra sagrada. É preciso "descalçar-se" como Moisés, no Sinai, para aí entrar. Anunciar o Evangelho é penetrar em terra de Deus.
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Deste modo, a Igreja que ali vai nascer será filha daquele povo,
terá a sua cor e o seu modo de ser e de se situar no mundo. O Cristo
que salva será um Cristo nascido naquela Belém, chamada Luanda,
Nairobi, Bié, Díli ou onde quer que seja. Será a história daquele
povo, aquela cultura, aquele viver que Ele vai assumir, como o fez
na Galileia. Assim o Cristo brasileiro será diferente do Cristo europeu. A fé é a mesma, mas a maneira de exprimir e viver essa fé é
diferente.

Não

de aproveitar só alguns valores dispersos
como nós os concebemos, mas
de fazer transparecer Cristo em todos os valores daquela cultura.
O modelo desta missão é a incarnação de Cristo que começou
por anunciar o Evangelho, incarnando num determinado povo,
adquirindo a sua própria identidade segundo os valores culturais
daquela gente, aprendendo a sua língua, amando a sua história e
integrando-se no seu viver. O Evangelho está cheio dos campos
da Palestina, dos seus ritmos de vida, das suas montanhas, das
ondas do mar da Galileia. Já S. Paulo, que tinha uma cultura diferente, uma cultura urbana, não fala de campos nem de agricultores, mas de estádios e jogos, de areópagos e viagens. Assim, a missão antes de ser doutrina ou palavra proferida, é palavra incarnada.
É este caminho da missão que os teólogos chamam de encontro de culturas ou inculturação, e que vem já do tempo em que o
Evangelho nasceu.
Esta teologia missionária que está já em embrião no documento
conciliar 'Ad Gentes', foi consagrada por Paulo VI na 'Evangelii
Nuntiandi\ tornando-se a partir de então, espaço privilegiado da
missão do nosso tempo, pois permite que todos os povos e todas
as culturas se possam reconhecer e identificar no Evangelho de
se trata, portanto,

e adaptá-los aos valores evangélicos

Jesus Cristo.

3.

Libermann e o desafio

Uma

cultural

das intuições missionárias de Libermann

foi

que evange-

que não assumisse a cultura de cada povo, era uma evangelização sem alicerces. Sem isso o Evangelho teria sempre o sabor de
uma doutrina importada, vinda de fora e não atingiria a pessoa no
lização

E sem isso, ficaria sempre à superfície,
facilmente se apagaria no coração das pessoas. Várias vezes ele recomenda aos seus missionários que estudem a língua do povo que vão
evangelizar, os seus costumes e tradições, para poder enraizar o Evangelho nessa cultura. Esta era uma das ideias-chave da missão espiritana. A sua carta mais célebre em que aborda este tema é a carta que
a 19 de Novembro de 1847 Libermann escreveu à comunidade do

mais profundo do seu

Gabão

ser.

e Dakar. Tratava-se da primeira

comunidade

espiritana

em

Libermann queria que desde o princípio os seus missionánão cometerem "pecados originais" qwQ desvirtuariam para sempre a missão. Diz ele:
"Não julgueis segundo a primeira impressão; não julgueis
segundo o que vistes na Europa, segundo o que estais habituados
na Europa; despojai-vos da Europa, dos seus costumes, do seu espí-

África e

rios tivessem ideias claras sobre a missão, para

rito;

fazei-vos negros

com

os negros e vós os julgareis

ser julgados; fazei-vos negros

com

como devem
como

os negros para os formar

não ã maneira da Europa, mas deixai-lhes o que lhes é
próprio; fazei-vos para eles, como os servos devem fazer aos seus
mestres, e isso para os aperfeiçoar, os santificar, os levantar da baixeza e deles, pouco a pouco, fazer um povo de Deus. É o que S.
Paulo chama fazer-se tudo para todos, afim de os ganhar para

devem

ser,

Jesus Cristo".

(ND

Para a reflexão

éo

IX

p. 324-331)

em grupo:

1.

Como

2.

Que é que se entende pela expressão de João Paulo II. "O homem

é que Cristo se integrou

na cultura do seu povo?

caminho que a Igreja deve percorrer para cumprir a sua missão?"
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LIBERMANN TU NOS DIZES
meu coração é dos africanos. Eu sou
servidor de Jesus; Ele quer que eu ame todos os homens, como Ele os
ama; mas Ele inspira-me um amor mais vivo e mais terno por estes
queridos irmãos, os homens negros; é por eu amar tão ternamente
"O

meu coração

é vosso, o

os homens negros, que quero que toda a minha vida seja ocupada
afazer a felicidade dos homens da África, não só a sua felicidade
na terra, mas sobretudo a sua felicidade no céu" (ND X 24)
Dedicai-vos aos negros como os criados devem servir os seus
mestres, aos costumes, ao género de vida e aos hábitos dos seus mestres, e isto para os aperfeiçoar e santificar e levantar da sua baixeza e pouco a pouco, com o tempo, fazer um povo de Deus. É o
que S. Paulo chama fazer-se tudo para todos, afim de todos ganhar
para Cristo (ND IX 330-331)

Recordar o itinerário da missão espiritaria
é percorrer uma aventura de perseverança e de
que há 300 anos acompanha
a história de povos ignorados

fé

e culturas esquecidas,
a

missão aventureira do Extremo Oriente.

Quando
a

os Espiritanos ensaiavam os primeiros passos

caminho das missões

distantes:

A

missão da Acádia,
quando os gritos dos índios americanos
acordavam toda a Europa.
A missão da Guiana,
a terra maldita de todos os degredos.

m

A

missão das duas Guinés,

onde

a

nova África despontava..

A

missão do interior do continente africano,
cuja alma os exploradores violavam e ofendiam.
A missão da Ásia e do Novo Mundo,
tão próxima e tão inacessível.
Enfim, a missão dos tempos actuais,
uma missão plural, em geografia nem fronteiras.
Percorrer esta história de 300 anos
é reabrir o diálogo

com

culturas e civilizações diferentes,

servir igrejas adultas e respeitar ritmos diferentes,

reavivar

um

testemunho evangélico

face às convulsões políticas e a situações de risco,

apostar na juventude e na formação de líderes.

Os massacres

e os naufrágios,

as mortes prematuras e os

são a credencial pascal de

sonhos desfeitos,
uma missão

que nunca cansou nem desiludiu.
Percorrer esta história de 300 anos
é recordar profetas

como

Pierre Maillard,

o defensor dos índios da Acaia,
Lanoé, o apóstolo legendário da Guiana,
o P. Lavai e os escravos da Ilha Maurícia,
Mons. Shanahan e o povo da Nigéria,
Daniel Brottier e os órfãos de todas as periferias,
o P. Alves Correia e a defesa dos direitos humanos.

A

missão espiritana
aprendeu a falar zulu nos confins da África do
manjaco na Guiné-Bissau,
crioulo

em Cabo

Verde,

guarani no Paraguai.

Viveu o drama dos sem terra no Brasil,
dos sem paz em Angola,
no Congo, na Nigéria e por aí fora,
dos sem abrigo nos campos dos refugiados.
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Sul,

do sem pão nas favelas do

Rio,

da segregação racial nos hostels da África do Sul,
dos sem liberdade religiosa na Argélia e na Mauritânia,
dos sem pátria entre os emigrantes da Europa e na América

Como

há 300 anos
a missão espiritana está ainda no começo.
"Fiéis às intuições dos nossos fundadores,
àquilo que eles viveram e à tradição viva da Cojtgregação,

dirigimo-nos de preferência:

- àqueles que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho
ou mal a ouviram,
- aos oprimidos e mais desfavorecidos, individual e colectivamente;

- assumimos tarefas para as quais a Igreja dificilmente encontra obreiros"

(RVE)
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Oração de Libermann

como a Samaritana,
também eu sou miserável e

Jesus,

desprezível

aos olhos das criaturas.

Eu venho tirar água, mas água
à fonte do meu Salvador.

celeste,

a mim
e ensinai-me o que é preciso
para fazer o que é agradável
aos vossos olhos e aos do vosso Pai

Revelai-vos

também

(CESJ. I6l)
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10.

MISSÃO E SINAIS DOS TEMPOS

Palavra de Deus: Mateus,
1.

Desafios do nosso

16,

1-5

;

tempo

O documento conciliar sobre a Igreja no Mundo contemporâneo {Gaudium et Spes) começa por uma frase que se tornou a
mais conhecida de todos os documentos conciliares. "As alegrias
e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje,
sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as
alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos
de Cristo: e não hà realidade verdadeiramente humana que não
encontre eco no seu coração".
Estas alegrias e tristezas do mundo que nos envolve, são uma
grande fonte de inspiração para a missão da Igreja. É através destes sinais dos tempos que Deus fala hoje aos Espiritanos.
- O mundo em que vivemos é um mundo onde emerge uma nova
cultura. Passou-se da cultura dos saberes, da cultura da escrita e da
palavra, à cultura da imagem e do som. É uma cultura audiovisual.
O anúncio do Evangelho terá que passar muito mais pela imagem e pelo testemunho (a nossa imagem), do que pela palavra e
pelo sermão. A missão, mais do que de mestres, tem hoje necessidade de santos e profetas.
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-

o mundo em

que vivemos

é

um mundo em

que

as desi-

gualdades sociais se agravam cada vez mais. A economia de mercado e a concentração de poderes, sobretudo o poder económico
e o poder dos meios de comunicação social, faz aumentar cada
vez mais o fosso entre os pobres e os ricos, cria novas formas de
exclusão e exploração.
A missão reveste cada vez mais o rosto da justiça social e da
construção de uma paz justa e duradoura, da cultura da não violência, da defesa dos direitos humanos e da dignidade da pessoa.
- O mundo em que vivemos é um mundo em que a informa-

ção é cada vez mais agressiva e a comunicação cada vez mais deficiente. Comunica-se mais com o televisor e a Internet do que com
as pessoas. As crianças passam mais tempo com o televisor do que
com os pais. O tele-trabalho isola cada vez mais as pessoas e torna-as cada vez mais individualistas. O televisor aproxima os de longe
e isola os de perto.
O anúncio do Evangelho passará pela promoção de novas formas de solidariedade, da abertura de um espaço cada vez maior
para a pessoa e para as relações humanas, gratuitas, não instrumentalizadas. É o desafio dos valores da pessoa, dos gestos sem
retorno, da construção de comunidades à escala humana.
- A sociedade em que vivemos é uma sociedade de consumo.
As sociedades anteriores à nossa, a rural e a industrial, eram sociedades de produção. Vivia-se para produzir e os bens duravam. Só
se gastava o que se tinha. A sociedade de hoje é uma sociedade de
consumo. Os bens são descartáveis. As coisas compram-se não para
durar mas para gastar e deitar fora. As pessoas vivem a crédito.
Tudo se torna provisório: os bens, a família, as ideias, o amor, a fé.
Ser cristão hoje implica acreditar no testemunho da sobriedade
e da pobreza, dos valores do Evangelho, que resistem ao tempo,
na ascese e na simplicidade de vida.
- O tempo de hoje é um tempo sensível aos direitos da pessoa, à igualdade de todos os seres humanos, sem distinção de sexo,
de raça ou de categoria social, da qualidade de vida, dos direitos
da natureza.
A missão passa hoje pela salvaguarda destes direitos, nomeadamente pela afirmação dos direitos da mulher, das minorias, pela
luta dos direitos do ambiente, pela defesa da qualidade de vida.
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- Vivemos um tempo de grande sensibilidade aos valores regioao amor à terra, à diversificação de culturas e religiões.
O diálogo inter-religioso e inter-cultural, a descoberta dos valores das outras religiões e o respeito por todas as culturas são hoje
um caminho obrigatório para o anúncio do Evangelho.
- Finalmente, o mundo em que nos movemos é um mundo de
mobilidade em que as pessoas se deslocam com facilidade. Muda-se
facilmente de local de trabalho, de residência, de profissão. Sucedem-se continuamente as ondas de migração, levando na sua bagagem a
nais,

sua cultura, a sua religião e a sua esperança

O mundo

numa

vida diferente.

da mobilidade, dos emigrantes, dos deslocados e dos
sem dúvida novos desafios à missão da Igreja. A missão torna-se peregrina, inscreve-se nessa caravana de gente à procura
de um futuro melhor e levanta a sua tenda no acampamento dos seus
sonhos e das suas esperanças.
refugiados lança

2.

Libermann e os

A

história é a

sinais dos

tempos

agenda de Deus. É lá que Deus revela os seus
A Palavra de Deus, que chamamos Bíblia,

desígnios de salvação.

é revelada através dos acontecimentos, da cultura, dos conflitos,

dos dramas, de um povo. A história é de facto a confidente de
Deus, o profeta de que Deus se serve para se comunicar e entrar
em diálogo connosco. É ali que Ele aponta a sua agenda.
As grandes intuições dos fundadores nasceram do seu contacto
com as situações do seu tempo. Por exemplo: a situação dos escravos do Haiti e de Bourbon, para Libermann e a miséria em que
viviam os estudantes pobres da França, para Poullart des Places.
Aos sinais dos tempos chama Libermann "momentos de Deus".
Para Libermann, os acontecimentos eram sinais por onde Deus lhe
falava. Ele passará praticamente toda a vida a procurar ler esses
sinais. Todos os grandes passos da sua vida e todas as suas opções
de fundo não foi ele que as programou. A maior parte das vezes
nem sequer as tinha previsto. Para ele Deus não se pode programar; é preciso pôr-se à sua escuta e esperar a resposta. Estará

um

ano numas águas furtadas, à espera da resposta de Deus para a
aprovação do seu instituto. Esperará dez anos para se curar de uma
doença que o impedia de avançar.
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Para ele, todas as grandes provações da sua vida foram sinais
de Deus: a doença, o abandono de alguns dos seus companheiros, o sacrifício dos seus primeiros missionários.
Libermann era um homem profundamente enraizado no seu
tempo. Foi a ler os sinais do seu tempo que ele viu que a hora da
África tinha chegado e que aquela era uma oportunidade única
para a Igreja. Era a hora da promoção dos negros, a hora da reabilitação dos escravos, a hora de um novo modelo de missão.
Por outro lado, Libermann estava em comunhão com personalidades de quem podia receber informação e inspiração como
Ana Maria Javouhey, Mons. Luquet, Mons. Barron, Mons. Colher,
tudo homens e mulheres de trincheira na missão, com conhecimento das situações. A sua visão missionária ficará assim marcada
por linhas de força, em consonância com o seu tempo, tais como:
- a abertura ao universal: Libermann era um homem que tinha
ultrapassado as barreiras da sua religião de origem, da sua cultura
e tinha compreendido o alcance da universalidade como aposta de
futuro;

- a visão profética, vinda da Bíblia e que lhe fazia ver

tempo novo para
-

a África;

a visão crítica

tória a

um

da ordem social existente que o fez

ler

na

his-

agenda de Deus

Um dos seus textos mais elucidativos a este respeito é o de uma

ele escreveu a M. Gamon, em que ele procura fazer uma
da revolução de 1848, que então abalou toda a França: "Temos
de pensar que já não estamos na ordem das coisas do passado. O mal
do clero, diz Libermann, foi, nestes últimos tempos, ter ficado agarrado às ideias do passado. O mundo çindou para a frente, o homem
inimigo carregou as suas baterias segundo o estado e o espírito do
século e nós ficámos para trás. È preciso que o sigamos, permanecendo ao mesmo tempo, no espirito do Evangelho, que façamos o bem
e combatamos o mal no estado e no espírito em que o mundo se encontra.... Querer permanecer agarrado aos velhos tempos e continuar
com os hábitos e o espírito de então, é tornar inúteis todos os nossos
esforços e deixar que o inimigo se torne cada vez mais forte na nova
ordem das coisas. Abracemos, pois, com franqueza e simplicidade a
nova ordem das coisas e incutamos-lhe o espírito do santo Evange-

carta

que

leitura

lho;

santificaremos o

mundo e o mundo
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nos seguirá".

(ND X

pg. 151)

Para a reflexão

em grupo:

1. Indique alguns sinais dos tempos de hoje que desafiam a missão da Igreja.
2. Como é que libermann procurou ler os sinais dos tempos?

LIBERMANN, TU NOS DIZES
"Temos de pensar que jâ não estamos na ordem das coisas do
passado. O mal do clero, foi, nestes últimos tempos, ter ficado agarrado às ideias do passado. O mundo andou para a frente, o inimigo carregou as suas baterias segundo o estado e o espírito do
século e nós ficamos para trás. É preciso que o sigamos, permanecendo ao mesmo tempo, no espírito do Evangelho, que façamos o

bem

e

combatamos

o

mal no estado

e

no

espírito

em que

o

mundo

se encontra...

Querer permanecer agarrado aos velhos tempos e continuar com
de então, é tornar inúteis todos os nossos esforços e deixar que o inimigo se torne cada vez mais forte na nova
ordem das coisas. Abracemos, pois, com franqueza e simplicidade
a nova ordem das coisas e incutamos-lhe o espírito do santo Evanos hábitos e o espírito

gelho: santificaremos o

Louvor

a Ti,

mundo

e o

mundo

nos seguirá"

Senhor Deus,

pela palavra impressa

que é pão da inteligência
e luz da alma.

Pedimos-Te, Senhor,
por todos os jornalistas do mundo,
pelos artistas de banda desenhada,
pelos desenhadores
de cartazes publicitários.
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(ND X

151)

Ilumina com a Tua luz
quem escreve e quem difunde,

quem imprime e quem
Que todos eles sejam

lê.

servidores da verdade e

Louvor

a Ti,

do amor.

Sennor Deus,

pelas potencialidades do cinema.

No

seu dinamismo narrativo,
age intensamente sobre o homem;

tem em si a força do fascínio
do teatro e da fotografia,
da imprensa e da palavra viva,
da música e da pintura.

Louvor

a Ti,

Senhor Deus,

pela televisão.
Esta "cátedra" intronizada

no coração de cada lar
não perturbe, mas alimente
a

harmonia da

família,

prepare homens novos
para um mundo novo,
fundado no Teu Evangelho.

Louvor a Ti, Senhor Deus,
por todos os instrumentos
da Comunicação Social,
que ontem, hoje e amanhã,
colocas nas nossas mãos,
para serviço do homem
e do Teu Reino. Amen
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Oração de Poullart des Places

Deus meu, a quem me dirijo
para decidir segundo a tua vontade.
Vim ter contigo, para receber o conselho da Tua Divina
Éa

Ti,

em mim, todos os apegos mundanos
me acompanham por toda a parte.

[Sabedoria.

Destrói

que

No

estado de vida que eu escolher para sempre,
que eu não tenha outra maneira de ver senão a que Te
[agrade a

Ti,

porque sinto que queres algo mais que as minhas incertezas
e que por mim só, não sou capaz de tomar uma decisão.
Vou, Senhor, procurar a ajuda dos teus ministros.
Dá-me a graça de encontrar um Ananias
que me mostre, como mostrou a S. Paulo,
o verdadeiro caminho.
Não permitas. Senhor, que eu seja enganado.
Ponho em Ti, toda a minha esperança. Amen
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