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11.

MISSÃO E COMUNIDADE FRATERNA

Palavra de Deus: Actos,

No

2,

42 até ao fim

seu livro "Os Excluídos", René Lenoir, conta a respeito dos

um

grupo de crianças um prémio para quem responder primeiro a uma pergunta, põem-se todas
em comum a preparar a resposta e uma vez que todas chegaram
a um acordo respondem a uma só voz ao mesmo tempo. Para eles,
seria inconcebível que um vencesse e a maioria perdesse; aquele
que vencesse ganharia o prémio mas perderia a solidariedade do
grupo. É o que se chama uma cultura comunitária.
Para nós, ocidentais, a criança é preparada desde a escola, para
ser a primeira. A grande alegria dos pais é que o filho seja o priíndios do Canadá: se se promete a

meiro. É

uma

cultura competitiva.

que no primeiro modelo de comunidade não há
São comunidades onde facilmente circula a
partilha, a comunicação, a solidariedade.
Nas sociedades competitivas, constróem-se muros à volta da casa,
às vezes grades de arame farpado, quase sempre um cão para guardar.
Para aprender a viver em comunidade, precisamos de voltar à
escola e aprender a viver sem muros. Perder a comunidade é perder um conjunto de valores evangélicos de primeira linha.
Daqui

muros,

resulta

nem

barreiras.

82

1.

A missão

é confiada à

comunidade

Foi ao grupo dos Doze, colegialmente, que Jesus confiou o anún-

do Evangelho. Os Doze formam um círculo, que resume à maneira
as doze tribos de Israel, o novo povo de Deus. O mandato missionário é sempre feito no plural: ide, fazei discípulos, baptizai, sereis minhas testemunhas, etc. Enquanto Marcos insiste na
cio

de

um átomo,

evangelização simples, quase improvisada, Mateus, pelo contrário

concebe a actividade missionária como um crescimento em comunidade, programado e estruturado. Para Mateus, o verbo principal
que caracteriza a missão de Jesus não é o "anunciai" òq Marcos, mas
o "fazei discípulos". É um modelo de missão, concebido a partir do
esquema rabínico, do mestre, que forma um grupo de discípulos.
Mateus era um escriba bem preparado na teologia do reino e nos
quadros rabínicos. Este modelo de Mateus pode resumir-se na imagem de Jesus, sentado no monte rodeado de discípulos, ensinando.
Fazer discípulos supõe uma iniciação progressiva, uma catequese, uma vida em comunhão. Daí, a organização do evangelho
em lições: os famosos discursos de Jesus: o sermão da montanha,
o discurso sobre o reino, o discurso missionário, o discurso das
parábolas, o discurso sobre a Igreja, etc. Estamos longe da simples
proclamação de Marcos, ao longo dos caminhos. A missão segundo
Mateus implica um programa de longo alcance, a formação contínua, a estruturação da comunidade. Para Mateus, o primeiro anúncio não é suficiente: é preciso iniciar, catequizar, formar, dar um
enquadramento eclesial. Cristo escolherá a comunidade como lugar
da sua presença: "Estarei convosco até ao fim dos tempos".
Anunciar o evangelho é criar uma comunidade da Nova Aliança,
ou seja, uma nova maneira de viver juntos. Por isso, os apóstolos
ficaram vários anos em Jerusalém, para aprenderem a viver em
comunidade.

2.

Os valores da comunidade

Antes de ser uma comunidade humana, a comunidade cristã é
de Deus. É o amor de Deus difundido em nossos corações, por meio do Espírito que está na origem da comunidade

um dom
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cristã.

A comunidade

mundo o modo de ser
de Deus Trindade, de Deus comu-

existe para revelar ao

de Deus. Ela é sacramento,

sinal

nhão.
É a comunidade que ensina ao mundo o primado do outro, a
gratuidade do perdão, o acolhimento ao diferente, a partilha de
bens, a solidariedade para com pobre, a oração de mãos dadas, o
modo de viver as bem-aventuranças e os valores do reino.
Na igreja das origens, a força missionária da comunidade residia no seu testemunho comunitário. Era isso que fazia crescer todos
os dias o número dos que aderiam ao Evangelho.
A vida fraterna de uma comunidade não é simples camarada-

gem ou

solidariedade

que nos leva

a

num

projecto

comum, mas

fruto

do

Espírito

morrer cada dia para que o irmão viva e cresça.

que ela promove
não é primariamente uma obra como se fosse uma

Esta fraternidade é personalizante: quer dizer, o

e faz crescer

empresa, mas a pessoa.
Por isso, a direcção primária de uma comunidade não é a direcção da eficiência, mas a da fraternidade. É um modo de viver em
que as pessoas se sentem reconhecidas, não tanto pelo que fazem,
mas pelo que são. É a gratuidade desta atitude que anuncia o reino
de Deus. É essa a maneira de ser de Deus. De facto, na comunidade, a experiência de Cristo não se faz em fila indiana, - uns atrás
dos outros - mas uns voltados para os outros; é o dom de cada um
a cada um. É aí, no seio da comunidade, que Cristo se encontra e
nos encontra. É esta comunidade que gera os missionários e os envia
em missão, como aconteceu na igreja de Antioquia (Actos 13, 1-.4)

3.

Libermann e a vida de comunidade

O P. Libermann fixou desde a origem, logo na sua primeira
Regra de 1840, chamada Regra Provisória, os elementos essenciais
da vida comunitária dos seus missionários, pondo em relevo a sua
necessidade vital e a sua fecundidade apostólica.
Mais tarde, nos Regulamentos de 1848, inspirados em grande
parte na Regra Provisória, exprime de forma claríssima, em longos
capítulos, o fim e o espírito da vida comunitária como característica dominante da missão espiritana.
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Em

muitas cartas a missionários ou às comunidades

em

terras

de missão, na direcção dos seminaristas que ele animou em La
Neuville ou em Notre Dame du Gard, Libermann não se cansa de
falar da vida de comunidade e das suas componentes indispensáveis para a vida missionária. A comunidade das origens em La Neuville está cheia de fioretti que nos falam da ternura e da alegria de
uma comunidade onde o amor fraterno mais que tudo formava
para a missão.

Nos últimos anos da sua

vida, a vida

de comunidade quase se

tornou uma obsessão para Libermann. A vida comunitária era para
ele o sustentáculo e a garantia da seriedade do trabalho missionário. Mas ele sabia que esta vida de comunidade era preciso protegê-la, pois a dispersão dos missionários e as distâncias que separavam uns dos outros, eram uma ameaça constante para a vida de
comunidade. Com efeito, na Guiné, na Maurícia, na Reunião, a vida
de comunidade era difícil de cultivar.
Por sua vez, a preocupação pelo trabalho era exagerada, o
muito que havia a fazer não deixava tempo para Deus e muito
menos para os irmãos. Os missionários não tinham tempo para
estar juntos, partilhar a vida e celebrar a fraternidade.
Por outro lado, os bispos com a grande falta de missionários
com que se debatiam, eram mais sensíveis às necessidades pastorais do povo de Deus que às exigência da vida comunitária. Era
um pecado original, que poderia afectar o futuro da missão, escrevia Libermann.
Libermann sabia que o anúncio do Evangelho passava pelo
testemunho de uma comunidade onde o amor fraterno deveria ser
o principal investimento apostólico. Os dois últimos anos da sua
vida passou-os Libermann a lutar para salvar a vida de comunidade dos seus missionários.

Para a reflexão
1.

Como

é

em grupo:

que

uma comunidade anuncia

os valores

do Evan-

gelho?

O

seu grupo procura dar testemunho de
comunhão, partilhada por todos?
2.
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uma

missão

em

LIBERMANN, TU NOS DIZES

"Três coisas constituem o património espiritual

da Congregaque

ção: a vida comunitária, o apostolado e o espírito de religião,

hà-de ser a alma da vida de comunidade e do apostolado.
Para o aperfeiçoamento da vida apostólica que é o fim da Congregação, para a estabilidade e desenvolvimento das obras, que são
o seu objecto, e para a santificação dos seus membros, a Congregação tomou como regra fundamental a vida comum. Todos os
membros viverão sempre em comunidade.
Todos, pelo facto de pertencerem ã Congregação, porão em
comum o uso das suas faculdades corporais, intelectuais e morais,
para as pôr ao serviço da glória de Deus e da salvação das almas,
com um só e mesmo fim que é o fim específico da Congregação,
num mesmo espírito que é o espírito da Congregação e sob a orientação dos mesmos regulamentos.
Assim, todos os

membros da Congregação formarão um

só e

agindo e sentindo numa unidade perfeita,
para a glória de Deus e salvação das almas.
As suas relações mútuas serão as de filhos da mesma família,
que é a família defesus e de Maria. Tratar-se-ão como irmãos, animados do mesmo espírito que é o Espírito de Deus e de um só sentir que é o sentir que anima o Santo e Imaculado Coração de Maria ".

mesmo

corpo, pensando,

(Regra Provisória)

Senhor,
antes de enviares os teus apóstolos

em

Tu quiseste conviver com eles,
com eles partilhar o amor do Pai,
viver com eles o mistério do teu Reino.
E antes de partires para o Pai,
confiaste-lhes o dom da unidade
como sacramento da missão
e garantida da fidelidade.
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missão,

É na comunidade fraterna
que nós fazemos a experiência da partilha e do perdão,
da páscoa e da comunhão,
do amor e da festa.
É na comunidade que nós descobrimos
o primado do irmão,
a fraternidade do amor,
o acolhimento do diferente,
a força das mãos dadas,
a oração a uma só voz
e o modo de viver as bem-aventuranças do Reino.

É

a

comunidade que gera os missionários,

os envia

em

missão,

os ampara nas adversidades
e os conforta na provação.

Senhor,

Nós

te

louvamos pelos irmãos e irmãs que nos

deste,

pelos dons que distribuíste por cada um,

pelo amor que nos une^~
pela comunidade que somos.

Oração do

Abandono-me

ponho-me

Libermann

à disposição
todas as coisas

em
em mim em particular,

para que faça
e

e

P.

do Pai

celeste,

tudo o que for do seu agrado.
Para a vida e para a morte,
no tempo e na eternidade
tudo para Ele e só nele.
Que Ele somente, com a sua vontade, reine e viva
em tudo e em toda a parte.

m

.

12.

O PROTAGONISMO MISSIONÁRIO
DA IGREJA LOCAL

Palavra de Deus: Actos,
1.

13, 1-4

A comunidade na origem da missão

Em S. Paulo, a expressão "igreja de Deus", começa por ser aplicada às comunidades locais que aqui e ali se iam formando: a igreja
que está em Corinto, em Éfeso ou Roma. A própria igreja de Jerusalém, mãe de todas as igrejas, é designada nos Actos dos Apóstolos

Só
de

bem local num segundo momento é que
como uma

igreja

igreja para a igreja universal

em Jerusalém"
ele aplica também a designação
ou comunhão das igrejas locais.
"a igreja

que

está

Ora acontece que todas as iniciativas missionárias, nos Actos dos
Apóstolos, não partem de pessoas isoladas, mas de comunidades formadas, ou seja, de igrejas locais. Uns partirão do centro de Jerusalém para Antioquia, outros do centro missionário de Antioquia, outros
do centro missionário de Éfeso, etc. Em Antioquia, o envio missionário é mesmo feito no decorrer de uma celebração litúrgica da comunidade: é a comunidade de Antioquia que envia Saulo e Barnabé,
certamente munidos de cartas e de alguns subsídios.
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Mas, se a comunidade é ponto de partida para a missão, é tamchegada, pois que no regresso é diante da comunidade reunida que os apóstolos partilharão a sua actividade missionária. "À chegada, reuniram a igreja, à qual referiram tudo o
que Deus tinha feito por seu intermédio e como tinha aberto aos
gentios as portas da fé. Depois ficaram longo tempo com os discí-

bém termo de

pulos" {Acios, 14, 26-28).
Todos os missionários, nos Actos dos Apóstolos, habitualmente
itinerantes, estão ligados a um centro missionário. Não há missionário sem uma comunidade de referência. O próprio Paulo, não
obstante as muitas comunidades que formou, ficará sempre ligado
à sua

Ao

comunidade de Antioquia, onde

fim de cada

dialogará
2.

com

a

uma

se inseriu e

das suas viagens apostólicas

que o enviou.
aí

voltará e aí

sua comunidade.

O protagonismo

da igreja local

É nesta igreja local que a igreja universal se manifesta

comunhão de todos

os cristãos.

A

como

não é a soma
comunhão de todas estas

igreja universal

das igrejas particulares ou locais, mas a

Quer dizer: por um lado, a igreja é local, está situada numa
determinada terra, tem a sua cultura e o modo de ser da sua gente;
mas por outro, é universal: é a mesma em todos os lugares. Por
isso, a igreja local não é parcela, parte do todo, mas porção que
contém o todo. É como o Cristo que está todo inteiro em cada uma
das hóstias consagradas sem dividir o próprio Cristo que é um só.
Assim, a Igreja é só uma, mas está toda em cada uma das igrejas
particulares. O ministro da comunhão de todas as igrejas é o Papa,
como o bispo é o ministro da comunhão da igreja local
E a esta igreja que chamamos diocesana, que tem a cor e o
sabor da terra em que nos inserimos, que o Senhor confiou o seu
desígnio de amor de salvar todos os homens. É nesta igreja diocesana, pequenina, que tem a sua expressão concreta na paróquia
ou comunidade, onde cada um de nós foi baptizado, que o Senhor
entra em contacto connosco para nos comunicar o amor que lhe
vai no coração. É aí que Ele vem todos os dias pôr a sua mesa para
nos servir a sua Palavra e o seu pão, falar-nos numa linguagem
que o nosso coração entende, usando gestos e símbolos que fazem
igrejas.

89

parte

do nosso

a festa,

o

dom

viver,

o pão e o vinho, a alegria e a dor, o amor e

e a partilha.

Foi à gente simples e modesta que compõe cada uma das comunidades cristãs, que Deus confiou o seu desígnio de querer salvar
todos os homens. É aqui que Cristo nos convoca, nos reúne em
comunhão e nos envia em missão. Pelo Baptismo, cada um de nós
embarca nesta igreja e torna-se com todos os outros baptizados um
escolhido de Deus para levar ao mundo a Boa Notícia do seu amor.
É missão dos institutos missionários abrir estas igrejas locais
para a sua dimensão missionária: não deixar que elas fiquem voltadas para si mesmas e cortem esta corrente de amor universal que
Deus depositou nelas. Eles são despertadores destas igrejas para a

missão.

3.

Libermann e a

igreja local

A necessidade da igreja local para o anúncio do Evangelho foi
uma das grandes intuições de Libermann. A sua doutrina a este respeito é perfeitamente em sintonia com a doutrina do Vaticano II.
Não

se tratava apenas de fundar igrejas nas terras de missão, mas
de fundar igrejas com a cor local, ou seja, que assentassem na cultura da terra, na sua língua, na sua gente, no seu viver. Uma igreja
que pudesse continuar a viver e a crescer, mesmo depois dos missionários estrangeiros partirem. Ele dedicará grande parte das suas
orientações ao problema da preparação do clero nativo, que para
ele era a garantia da futura cristandade africana. Acha que a maneira
mais eficaz de assegurar a tão desejada estabilidade da igreja em

África será fazer
tória,

com o

com que

a África, ela

mesma, construa

a sua his-

seu clero, os seus religiosos, as suas religiosas, os seus
de artes e ofícios. Mas o clero local

catequistas, os seus mestres

será a chave desta caminhada.

Ainda antes de receber da Propaganda a autorização que solicitara, para fundar uma Congregação missionária, ele se preocupa
a fundo com o problema do clero indígena. Na regra Provisória
que então redige, consagra já um capítulo inteiro a esta questão,
na qual equaciona as responsabilidades da Congregação e dos seus
membros na criação e na formação de um clero indígena capaz
90

de

no

vir,

futuro, a

igreja local,

Em

que

tomar

em

suas

mãos

a responsabilidade

da

vai germinar e crescer.

que envia para a missão,
dá formais instruções para que sejam formados sacerdotes nativos,
instruções que renova com maior insistência, a pós a tragédia das
Duas Guinés, em que os primeiros missionários faleceram.
Em Julho de 1844, escreve para Dakar: "Cada vez me convenço
de que é preciso decididamente lançar mão de todos os meios possíveis para formar um clero indígena" ÇLS IV, 120)
A 22 do mesmo mês, escrevendo a Ana Maria Javouhey, diz:
"Formar um clero indígena é a coisa mais importante e mais útil
ã qual nos aplicaremos, com todas as nossas forças. Não creio que
seja possível, sem isto, chegar a resultados felizes" ÇLS III, 409)
Estudava demoradamente os planos desta preparação e estava
disposto a todos os sacrifícios para os realizar. Nas cartas, sobretudo as que dirigiu aos seus missionários, está continuamente a
1843, aos primeiros missionários

como a necessidade e até a urgência
de investir nesta vertente. E faz vários projectos de abrir seminários menores na África, e trazer depois para a Europa os seminaristas para os cursos de filosofia e teologia, embora depois tivesse
de pôr de parte alguns destes projectos.
Foi assim que Libermann se tornou o inspirador do Colégio da
Propaganda em Roma, fundado por Pio XI, para a formação de jovens
seminaristas de todas as terras de missão. E as grandes encíclicas
missionárias dos Papas do século XX, iniciadas por Bento XV, na
esteira de Libermann, todas farão deste tema uma das principais
focar, tanto a possibilidade,

directivas para a actividade missionária.

Os

Espiritanos virão a ser

Em Angola, por
exemplo, no momento da independência, todos os padres e quase
todos os bispos angolanos tinham sido formados pelos Espiritanos.
Vejamos, em resumo, as grandes linhas de Libermann sobre a
os grandes formadores do clero indígena na África.

igreja local:
1.

O

estado de missão

é apenas para dar
lar,

com um
2.

Por

tempo de

bispo e

isso, é

um

numa comunidade

cristã é provisório:

se formar solidamente

uma

igreja regu-

clero local.

necessário desde o princípio fazer todos os esfor-

ços para formar um clero indígena, a quem os missionários passarão progressivamente as responsabilidades dessa igreja.
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3.

Além do

clero é necessário formar leigos

evangelização, tanto

Libermann chegou

a

como

catequistas

pensar

em

como

que colaborem na

noutras profissões.

dar ordens menores a alguns des-

tes leigos

Aos padres e leigos negros, ao princípio Libermann pensava
uma formação europeia; mas depois achou que deveria ser fundamentada nos valores locais.
5. É necessário deixar às populações evangelizadas o que lhes
é próprio e compatível com o Evangelho; não lhes impor as ideias
europeias, sobre liturgia, teologia, etc. "Estabelecer o reino de Deus
não é estabelecer as ideias e os costumes da Europa".
6. Os missionários estarão ao serviço do crescimento destas
igrejas: procurarão ajudá-las a crescer, de tal modo que elas possam assumir a sua própria caminhada e prontos a retirarem-se
quando a sua presença já não for necessária.
4.

em

dar-lhes

Para a reflexão
1.

em grupo:

Que é que se entende por "protagonismo

missionário da Igreja

local?"
2. Como é que o seu grupo colabora na dinamização missionária da sua paróquia?
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LIBERMANN, TU NOS DIZES
"Chegam-me aos ouvidos palavras consoladoras sobre a fidelidade e regularidade, a paz e a união na caridade que reinam entre
vós. É um bom augúrio para o futuro da missão. É sobre vós, queridos confrades, que repousa o futuro da missão.
Como já vo-lo dizia no noviciado, repito-vo-lo hoje mais uma
vez: os vossos pecados serão pecados originais e as vossas virtudes
contêm um poder e uma graça toda especial.
Deus fundou a sua obra, alicerçando-a na sua vontade toda
poderosa e na sua misericórdia: anima-a com a sua graça e a sua
caridade: é um alicerce que permanecerá para sempre, assim o
espero e ao qual precisamos de voltar continuamente; mas nem por
isso deixa de ser verdade que Ele nos escolheu para sermos a primeira pedra desse edifício.
Se as primeiras pedras de um edifício não estão bem colocadas,
todas as outras ficarão mal postas. Podeis ter a certeza que, se por
desgraça, apanhais desde já um mau jeito, aqueles que vierem
depois de vós, ficarão numa situação ainda mais falsa que a vossa.
Pelo contrário, se perseverardes e progredirdes sem cessar nesta
feliz fidelidade, a vossa influência será grande sobre aqueles que
vierem depois de vós e participareis em boa medida em todos os frutos de fervor e santidade, bem como na salvação e santificação das
almas que eles hão-de produzir"
"Os nossos missionários estão encarregados de lançar os fundamentos de um edifício futuro: eles semearão, a colheita virá depois
deles. O trabalho dos que cavam os alicerces e constróem os fundamentos não parece hoje agradável; aqueles que virão depois edificarão sobre os seus alicerces e construirão a Casa e beneficiarão
da sua beleza (ND IX 325)
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"Fiéis às intuições dos fundadores,
àquilo que eles viveram e à tradição viva da Congregação,

os Espiritanos dirigem-se de preferência:
- àqueles que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho
ou mal a ouviram;
- aos oprimidos e mais desfavorecidos individual e colectiva-

mente;
-

assumem

tarefas para as quais

a Igreja dificilmente encon-

tra obreiros.

Assumem os seus compromissos particulares
em comunhão com a Igreja e o nosso tempo.
Concretamente são as igrejas locais
que assumem a missão de Cristo nos diversos
Os Espititanos participam nela
de acordo com a sua vocação própria.

territórios;

Assumem como próprias
as dimensões actuais da missão da Igreja-.
- a missão universal, como responsabilidade das Igrejas,

em

comunhão umas com as outras;
- a missão como anúncio do Evangelho e fundação de novas
igrejas;
-

a missão como serviço de libertação do homem;
a missão como diálogo;
a missão como inculturação da Mensagem em cada igreja

local.

Os Espiritanos
consideram como partes constitutivas
da sua missão de evangelização:
- a libertação integral do homem;
- a actividade a favor da justiça e da paz;
- e a participação no desenvolvimento.
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.

Por

isso,

os Espiritanos

devem fazer-se

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

contra todos aqueles que os oprimem.

Nas

igrejas locais

as actividades que os Espiritanos privilegiam são:

a promoção das comunidades cristãs e a formação de um
laicado comprometido e responsável;
- o amparo das vocações e a formação para os ministérios e
para a vida religiosa missionária;
- as obras sociais e educativas, na linha da vocação espiritana;
- o despertar do sentido da missão universal, da justiça e da
fraternidade entre os povos
Consideram como tarefas particularmente importantes nos dias de
-

hoje:
-

o apostolado junto dos jovens, cuja situação reclama mais

que nunca obras sociais
-

e educativas;

o serviço junto dos refugiados, dos emigrantes e dos margi-

nalizados

a atenção aos apelos das Igrejas cujas necessidades são
maiores" ÇRVZ)
-

''

Oração de Libermann

.

g

r

Ó Maria, minha boa e querida Mãe,
uni-me no vosso amor ao vosso Jesus,
e de pé, junto à cruz,
oferecei-me com Ele ao Pai do céu.
Intercedei por mim para que o seu amor e a sua santidade

a minha ahna, como inundaram a vossa,
e que o espírito de Jesus
seja sempre a minha vida, o meu amparo e a minha força

inundem
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13.

A MISSÃO COMO COMUNÃO ENTRE AS IGREJAS

Palavra de Deus: Actos,
1.

A comunhão
A

Igreja é

15, 1-5

das igrejas nos tempos apostólicos

uma comunhão, uma

fraternidade universal que se

concretiza e realiza nas comunidades ou igrejas locais.
versal é a

O

comunhão das

A Igreja uni-

igrejas locais.

missionário é o elo de ligação entre estas igrejas. Por

um

de origem que o gerou e o envia e,
que o acolhe. Ele torna-se assim uma

lado, ele pertence à sua igreja

por outro, pertence à igreja
ponte a unir as igrejas e a pô-las em comunhão
S. Paulo aparecia nas comunidades que fundava como o ministro da comunhão, aquele que punha as igrejas em comunhão umas
com as outras. Não era de nenhuma igreja particular, mas pertencia a todas.

Nos Actos dos Apóstolos

preocupação de ligar
toda a actividade missionária à comunhão com a comunidade,
sobretudo com a comunidade-mãe, a igreja de Jerusalém.
Pedro e João vão à Samaria para pôr em comunhão a igreja
que aí nascia pela evangelização de Filipe. (8, 5-14)
é constante a
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Pedro, baptizando Cornélio,

um

pagão, sente necessidade de

obter a aprovação da comunidade. Comunidades novas não

podem

nascer senão em comunhão com a Igreja-Mãe, que nessa altura
simbolizava a igreja universal
S. Paulo dirá aos Gálatas (2,2) que se o evangelho que ele

prega aos gentios não tivesse sido aprovado em Jerusalém, ele teria
em vão". Fora da comunhão com a
Igreja-mãe toda a sua actividade missionária perderia o sentido.
Andasse por onde andasse, o seu ministério estava sempre ligado
tido a impressão de "correr

à sua comunidade. A importância da comunhão com a igreja de
Jerusalém era tão importante que ele não hesita em fazer-lhe uma

última viagem

num momento

difícil

que

ela atravessava,

mesmo

sabendo que se arriscava à prisão. Para ele a unidade era um valor
que para o salvaguardar valia bem a pena "morrer".
"14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé,
levando comigo também Tito... E tendo reconhecido a graça que
me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram consideradas as colunas, estes deram-nos as mãos, a mim e a Barnabé, em sinal de
comunhão para que nós fôssemos aos gentios" (Gsil. 2, 9).
Paulo fundava comunidades, voltava talvez um pouco mais
tarde a fazer-lhes

uma

saber notícias dela,

visita,

mas não

escrevia-lhes

uma

ficava preso àquela

carta, procurava
comunidade. Cada

comunidade crescia por seu próprio pé.
Não obstante as distâncias que separavam estas igrejas, elas conheciam-se mutuamente, sentiam-se ligadas umas às outras, cultivavam a
comunhão entre elas. Mandavam-se cumprimentos umas às outras (ICor.
l6, 19),

trocavam as cartas dos apóstolos (Co. 4,

umas para com

l6),

mostra vam-se gene-

com

a igreja de Jerude Antioquia manda, pelos chefes da sua comunidade,
o produto da colecta à comunidade de Jerusalém (Act.l5, 1-5).
A comunidade de Corinto enviará Tito e dois homens provados,
escolhidos, à comunidade de Roma, não só para os ajudar nas suas

rosas

salém.

as outras, sobretudo para

A igreja

necessidades,

mas para com

eles dar graças a

Deus

(2 Cor. 9,12).

O

irá pessoalmente como delegado da igreja de Roma
Jerusalém levar a esmola da igreja romana.
A comunidade de Corinto envia a sua equipa dirigente, Stefano, Fortunato e Acaio a ter com Paulo para saberem o que haviam
de fazer nas perturbações surgidas na sua comunidade. Paulo enviar-

próprio Paulo
a
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Timóteo e escreverá uma carta para restabelecer a paz (lCor.4,
de Filipos, Paulo enviará dois dos seus cola17).
boradores, Timóteo e Epafrodita, etc.
As comunidades da igreja nascente não sabiam viver senão em
comunhão e o missionário era o ministro desta comunhão..
lhes-á

À comunidade

2.

A missão como comunhão
Durante vários séculos, a missão fez-se

em

sentido único.

Os

missionários partiam da Europa, levando para o hemisfério sul a

sua cultura e os seus métodos. Hoje, com a emergência
das novas igrejas em terras de missão, com a vitalidade crescente
de muitas delas e com a perda de vitalidade das igrejas do ocidente,
sua

fé, a

os horizontes da missão adquirem

um

novo espaço. Não

se trata

apenas de um espaço geográfico que se dilata cada vez mais, nem
só de uma diversidade cultural que revela novas maneiras de exprimir a fé, mas também de uma revelação de novos valores evangélicos esquecidos e novos lugares de encontro com Deus. São novos
poços de Jacob, donde brotam novos encontros com Deus.
Estamos a passar para uma missão em sentido recíproco, onde
o acolhimento dos tesouros das outras igrejas é tão importante
como a oferta dos tesouros das nossas.
João Paulo II, na Missão do Redentor, fala do novo dinamismo
que as novas igrejas podem imprimir à igreja universal. As igrejas
da velha cristandade devem aprender a voltar-se para as novas

não só para as ajudar como sempre têm feito, mas também
para serem ajudadas por elas. As igrejas da Europa, que tantos
valores transmitiram e continuam a transmitir, acusam o des-gaste
de certos valores e quase perderam a sensibilidade evangélica que
as novas igreja podem ajudar a recuperar.
Eis alguns valores que a Europa pode oferecer às igrejas dos
igrejas,

outros continentes:

-

a

capacidade organizativa e de eficiência económica, que

caracteriza a sua cultura;

-

a sua abertura a outras culturas e a outros povos: a

é o continente

com menos

fronteiras e

outros continentes;
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com mais

Europa

imigrantes de

a defesa dos direitos fundamentais do homem, que ela mesmo
conquistou e de que tem longa experiência;
- a defesa da liberdade da pessoa contra toda a forma de ditadura e de totalitarismo;
- a atenção aos mais desfavorecidas, dentro e fora das suas

-

fronteiras;

- os valores da tradição e da história: ela é uma espécie de
memória da humanidade;
- os valores das origens: quase todos os fundadores dos institutos missionários são europeus ou na Europa se estabeleceram;
- o empenho missionário que caracteriza a história da maior
parte dos seu países e a sua capacidade de deixar as próprias fronteiras e viver

noutro contexto.

Valores que a Europa pode receber das outras igrejas:
As igrejas da América Latina podem ajudar a Europa:
- a despertar nela um espírito mais vivo de profecia, sobretudo da profecia das periferias e ajudá-la a ouvir o grito dos pobres.
É o continente dos mártires da justiça e da paz.
- uma opção preferencial pelos pobres mais consciente e mais
transformadora do próprio viver;
- uma espiritualidade e uma teologia mais incarnada e de rosto

mais

-

humano

e histórico;

um

espaço maior para a participação e corresponsabilidade
na vivência da igreja, sobretudo por parte dos leigos.
As igreja da África são particularmente sensíveis aos valores

humanos
-

e comunitários:

a importância

da pessoa humana,

como medida

e

ponto de

referência dos outros valores;

- o predomínio dos valores da gratuidade sobre os da

eficiên-

cia;

- o conceito humano de tempo em contraste com o conceito
económico;
- o sentido da festa e da celebração, com a consequente valoração dos símbolos e dos gestos;
- os valores da hospitalidade e do acolhimento e o sentido da
família e da pertença;.
Das igrejas da Ásia a Europa pode voltar a aprender a acolher:
- o silêncio como valor e como espaço de encontro;
.
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,

,

- o predomínio da contemplação sobre a reflexão;
- um novo espaço para a imaginação e para os valores da sensibilidade e da arte..

- o diálogo

e a

capacidade de abrir caminhos de fraternidade

através da diversidade cultural e religiosa.

É da partilha de todos estes tesouros que o rosto de Cristo
emerge com uma nova luz e uma nova plenitude.

Para a reflexão

em grupo:

1. Indique algumas possibilidades ao seu alcance de fazer comunhão com outras igrejas
2. Qual o papel de um grupo missionário numa comunidade

cristã?
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"Evangelizar os pobres,

eis

o nosso fim geral Contudo, as mis.

sões são o nosso principal objectivo e nas missões nós escolhemos os

mais miseráveis e os mais abandonados dos homens.
cia Divina fez a nossa

Obra para

os Negros, tanto

A

Providên-

da África como

dos outros continentes. Sem dúvida, são estas as populações mais
pobres e abandonadas na Igreja até hoje.
Desejamos também trabalhar em França na salvação das almas,
mas conservando sempre como nosso fim principal os pobres, sem
contudo abandonar aqueles que o não são.
Em França, proporemos as pregações nas paróquias rurais e além
disso, sobretudo o apostolado entre a classe operária e pobre das cidades, cujas necessidades nos parecem serás maiores no momento presente... São pessoas que geralmente não são atingidas pelo clero das
paróquias, pois não

vêm à

Igreja..."

(ND

170-171)

XIII,

Senhor,

eu

te

louvo pelas igrejas da Europa,

igreja-mãe de tantos missionários

semente de tantas igrejas
espalhadas por todos os continentes.
e

Foi a Europa, Senhor,

que ensinou ao mundo
a primeira leitura do Evangelho
e lhe deu santos e profetas.
Foram as igrejas da Europa
que ensinaram o mundo a rezar,
lhe emprestaram a sua cultura e os seus
;

a sua tradição e as suas raízes.

mt

valores,

Eu

te

louvo, Senhor,

pelas igrejas da América Latina,

pela fidelidade profética do seu povo,
pelo grito dos seus pobres,
pelo testemunho dos seus mártires.
São igrejas que lutam pela dignidade e pela justiça
e têm o ritmo do seu povo peregrino
e a novidade dos caminhos novos
que os profetas anunciam.

Eu

te

louvo, Senhor,

pelas igrejas da África,

pelos seus ritmos e as suas danças,
a festa

do seu povo,

a alegria das suas gentes.

Eu

te

louvo, pelas suas florestas e os seus segredos,

o mistério das suas tradições,
a sabedoria dos seus anciãos.

Eu

te

louvo, Senhor,

pelas igrejas da Ásia,
pelas suas culturas milenárias,

pela diversidade das suas religiões e o dinamismo da sua

pelo silêncio contemplativo dos seus monges,
pelos seus templos e casas de oração.
Eu te louvo pelos seus desertos e as suas savanas,
pela novidade do seu passado.
É da partilha de todos estes tesouros
que o teu rosto. Senhor,

emerge luminoso e radiante,
como arco-íris de valores e promessas
que anunciam uma nova alvorada
de um amanhã diferente
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fé.

Oração de Poullart des Places

Minha boa

e terna Mãe, escuta-me.
Espírito todo poderoso,
escuta a minha boa Mãe e por sua poderosa intercessão
digna-te iluminar o meu espírito com a tua luz
e acender

no meu coração

o fogo do Teu amor,
a fim de que, nesta casa a Ti consagrada,
com a ajuda da Santíssima Virgem,
eu possa cumprir fielmente
o que Te agrada e serve para a Tua glória,
à minha santificação
e ã edificação dos meus irmãos.
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14.

OS LEIGOS NA MISSÃO

Palavra de Deus: Romanos,
1.

Os

leigos

na

16,

1-17

igreja das origens

Ao longo do actos dos Apóstolos, emerge um conjunto de pessoas que se empenham no anúncio da Boa Nova: alguns exercem
um ministério instituído, como é o caso dos apóstolos, mas a maior
parte são simplesmente cristãos, que hoje chamamos leigos.
Assim, o primeiro movimento missionário da igreja de Jerusalém, que foi o anúncio do evangelho pelas terras da Samaria, a

quando da perseguição a Estêvão, foi um movimento de leigos.
Foram eles, que, expulsos da cidade, se espalharam pela Samaria
e anunciaram o evangelho por onde iam passando.

Também
gos, pois

nidade

missão de Roma deve ter sido obra de leiPaulo lá chegou, já aí encontrou uma comu-

a primeira

quando

S.

cristã.

em

com

equipas de leigos, que o
rodeavam nas comunidades que ia formando. Conhecemos os
nomes de vários deles, entre os quais algumas mulheres, que o
próprio S. Paulo menciona.
S.

Paulo,

geral, trabalhava
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De

facto,

o Evangelho

foi

levado pelas terras do império, antes

de mais nada, por cristãos anónimos: uns eram de profissões itinerantes, como os marinheiros, mercadores ou soldados; outros

eram escravos, outros

em

artífices

ambulantes, que andavam de terra

como

Áquila e Priscila.
A segunda fase da evangelização teve ainda muitos leigos na
evangelização. Segundo o testemunho de Hipólito de Roma e de Orígenes, os mestres dos catecúmenos tanto eram leigos como clérigos.
terra,

E até a terceira geração de

cristãos, a

Padres Apologistas ou da reflexão teológica,

geração dos chamados
também ela foi marcada

como S.Justino, Clemente de Alexandria, etc. Quer
foram leigos os primeiros teólogos da Igreja das origens.
pelos leigos,

2.

dizer:

Um casal de leigos missionários
Entre os leigos das primeiras gerações de cristãos,

um casal:

Áquila e Priscila ou Prisca.
deles seis vezes: 3 nos Actos e 3 nas Cartas
relevo especial a

Paulo dá
Paulo fala

S.

S.

Trata-se de um casal de cristãos de Roma, que foi expulso
daquela cidade, juntamente com mais 4 mil outros cristãos, no
tempo do imperador Cláudio, no ano 41. Eram comerciantes de
tendas e provavelmente vendiam objectos e peças de couro.
Deviam fazer o seu negócio não só em Corinto, onde acorriam
milhares de pessoas para os jogos da cidade, mas também em
Roma e Éfeso: por isso, S. Paulo os encontra várias vezes nas suas
viagens.

Outra característica deste casal é que aparecem sempre juntos.
a mulher participavam em pé de igualdade no serviço

O homem e
da missão.

Qual era o serviço que este casal prestava ao Evangelho?
O primeiro serviço, mencionado pelos Actos, era o do acolhimento: eles acolhem Paulo na sua casa Os missionários a tempo
pleno, como Paulo, eram itinerantes e precisavam de quem os acolhesse na sua casa. Além de acolher Paulo, Áquila e Priscila arranjam-lhe trabalho e apoiam-no moralmente num momento em que
ele se sentia muito desanimado, depois do fracasso do areópago
de Atenas.
.
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Além de acolherem Paulo, acolhem também a comunidade.
Por duas vezes em Corinto, se diz que a comunidade reuniu em
casa deles. Naquele tempo, os cristãos não tinham igrejas e a reunião fazia-se nas casas particulares. A casa de Áquila e Priscila foi
assim uma das primeiras igrejas domésticas.
Um segundo serviço missionário deste casal foi a colaboração
no anúncio da Palavra. S. Paulo diz aos Romanos que este casal
colaborou com ele estreitamente na evangelização. Esta colaboração seria, umas vezes, prepararem a chegada de S. Paulo, outras,
continuarem a sua catequese depois dele partir.
O terceiro serviço à missão de Áquila e Priscila foi o do testemunho. Trata-se de um casal que põe ao serviço do evangelho o
seu dinamismo apostólico, a sua capacidade de inserção no meio
e a sua facilidade profissional.
O seu quarto serviço foi o do quadro familiar. Os dois aparecem sempre como família: são sempre os dois que se deslocam,
como são sempre os dois que se empenham no apostolado. É de
facto, o primeiro lar missionário da igreja primitiva. Mostram o
papel que a família pode ter no anúncio do Evangelho.

3.

A unidade de missão na diversidade de ministérios e carismas
Na

igreja das origens, havia diversidade

de carismas e minis-

mas unidade de todos na mesma missão: a unidade precedia a diversidade. Não havia clero de um lado e leigos do outro.
Todos os que pertenciam à comunidade eram chamados "eleitos",
"santos" Q sobretudo "irmãos". O termo 'leigo', no sentido que hoje
tem, é desconhecido no Novo Testamento O "laos", (leigo) era todo
o povo de Deus. Só no século IV é que Tertuliano começou a usar
a palavra leigo para os que não eram sacerdotes. Portanto, a comutérios,

nidade era formada por todos os cristãos como um todo, em pé
de igualdade. Destes cristãos, alguns eram chamados para exercerem determinados ministérios, uns ordenados (bispos, padres, diáconos) e outros não.
Só mais tarde, quando os monges e o clero começaram a tomar
todos os espaços do saber e do poder, é que os leigos começaram
a ser remetidos para a rectaguarda. A cultura tornou-se privilégio
106

do

clero e dos

monges

(o leigo era o iletrado - "leigo

na

matéria",

ainda hoje se diz). São os monges que começam a assumir o protagonismo da missão - foram eles que evangelizaram a Europa no
tempo dos bárbaros, depois serão as ordens Religiosas que assumirão a responsabilidade da evangelização do novo mundo no
tempo dos Descobrimentos. E os leigos acabaram por ficar apenas
para ajudar:

com

vocações, esmolas, orações e sacrifícios.
II relançou de novo a teologia do

Ora, o concílio Vaticano

cado. Ele abordou o problema dos leigos

em

lai-

todas as suas ver-

algumas das suas linhas de força a propósito do papel
dos leigos na missão:
1. A Igreja é todo o povo de Deus. Começa-se a fazer parte
deste povo pelo Baptismo. É a todo este povo que é confiada a
missão de Cristo. Pelo baptismo, pode dizer-se que todos são "leigos". A missão é confiada a todos igualmente, como se fosse um
só abraço. Não se trata de uns a decidir e outros a ajudar. Todos
tentes. Eis

são protagonistas da missão.
2. Deste povo de Deus, alguns são chamados pelo sacramento
da Ordem a exercer o ministério da animação, da presidência e da
e outros podem ser chamados à consagração religiosa (os Religiosos)
3. O leigo é definido não partir da sua relação com o clero,
mas a partir da sua relação com Cristo, onde todas as vocações

comunhão da comunidade

.

a sua origem e é de mãos dadas que todos embarcam para a
missão da Igreja.
Assim, a missão não é exclusivo, nem propriedade de ninguém:
ela foi confiada a toda a Igreja. Cada um assume-a em conformidade com os dons e o ministério que recebeu do Espírito, mas em
pé de igualdade. Nem uns têm mais obrigação que outros. A obrigação é igual para todos.
4. Os institutos missionários não são os protagonistas da missão, mas apenas despertadores do povo de Deus para a missão.
D. Luís de Castro usa a seguinte imagem: Imaginemos a missão
como um campo de futebol. Dantes, quem jogava eram os institutos missionários, e o povo de Deus, nas bancadas, apoiava. Agora,
segundo a doutrina conciliar, quem joga no campo é todo o povo
de Deus; nas bancadas a incentivar e a animar estão os institutos

têm

missionários.
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De

facto,

o espaço dos leigos na missão é muito

vasto:

na

cate-

quese, na animação pastoral, na formação religiosa, no âmbito profissional,
social,

4.

na educação, na saúde, na agricultura, na política, na inserção
na promoção humana, na leitura das realidades terrestres, etc.

Libermann e os

leigos

Libermann não se cansa de sublinhar o papel que cabe aos leigos na formação da comunidade eclesial. No Memorial que enviou
à Propaganda em 1846, onde propõe o seu plano para a evangelização da África, ele aponta três pistas para a fundação das igrejas:

1.

Dar uma boa formação

intelectual aos jovens mais dotados:

entre estes, recrutar-se-iam os candidatos ao sacerdócio,

que mos-

trassem vocação para isso

Formar catequistas e professores. A estes catequistas (que
até poderiam receber ordens menores), competiria a presidência
das assembleias de fiéis sem padre, como se fazia na igreja primi2.

tiva;

Formar agricultores e técnicos das artes e dos ofícios: a agrino próprio local; para as artes e ofícios poder-se-ia abrir uma casa na Europa, onde se ensinassem
estas artes e estes ofícios. Libermann chegou a pensar numa escola
profissional em Roma para formar leigos africanos com uma boa
competência profissional
Este projecto de formar futuros padres e leigos que pudessem
vir a ser catequistas aflora constantemente na correspondência de
Libermann nas últimas semanas de 1844
3.

cultura poder-se-ia aprender

Para a reflexão
1.

2.

em grupo:

Qual o papel dos
Qual o papel dos

leigos
leigos

na igreja das origens?
na missão, hoje?
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"O que mais me choca é que Deus nos encarregou desta missão da Guiné, que nos dâ a todos um ardente desejo de converter
este país, e ao mesmo tempo nos detém no meio do nosso caminho
e nos leva precisamente aqueles que pareciam ser os mais capazes
de secundar os vossos esforços e os meus.
Entre aqueles que agradou a Deus chamar a Si, durante estes
nove anos, desde que nos enviou a este país tào necessitado, havia
oito

ou nove que poderiam ser excelentes superiores não só de comumas mesmo de missão; Ele não nos deixa senão os menos

nidade,

indicados.

Que poderemos

concluir desta atitude do Senhor? Ele nos reve-

lará os seus desígnios, a seu tempo; entretanto, creio ver

em tudo

que a sua Divina Vontade nos quer reduzir e fazer ver que valor
devemos dar aos nossos esforços e aos talentos das pessoas. Confesso
que não me aflijo muito com estas provações nem com os impasses
que elas nos acusam, porque estou convencido que tudo entra num
desígnio de misericórdia para connosco epara com este pobre povo,
que queremos evangelizar.
Parece-me evidente que Deus quer que nós salvemos este país
mais pela nossa própria santificação do que pelo nosso zelo, isto é:
que a Santa Vontade de Deus parece ser que nos coloquemos no
meio destas gentes, levando uma vida toda santa e pondo um cuidado particular na prática das virtudes religiosas e sacerdotais: a
humildade, a obediência, a caridade, a doçura, a simplicidade, a
vida de oração, a abnegação, etc. São estas virtudes que darão consistência ao nosso zelo apostólico...
Este povo africano não será convertido pelos esforços de missioisto

nários hábeis e capazes,

que o devem

mas pela santidade

salvar".

tm

e pelos sacrifício dos

Senhor,

dou graças
pelos leigos que
eu

te

•

atraíste

para o teu Reino

e despertaste para a missão.

Eu

te

louvo

pelos que deixam a sua terra e a sua comodidade
para Te servir nas linhas da frente,

onde tudo falta e as situações tantas vezes são impossíveis.
Eu Te louvo,
pelos que, no silêncio do seu dia a dia,
se apaixonaram por Ti
e não perdem uma oportunidade de Te fazer conhecido e amado.
Eu Te louvo
por todos os que, ao serviço da missão,
trabalham em movimentos e organismos,

sem

se cansar

nem

desanimar.

Eu te louvo pelos jovens
que sacrificam os seus lazeres

e as suas férias

para nas suas vidas

abrirem um espaço para o teu amor
e para aqueles que Tu amas mais que todos,
os mais pobres e abandonados.

Eu te louvo por todos os voluntários e
que procuram aprofundar na sua vida
a

leigos missionários

vocação missionária

que, pelo Baptismo, receberam.

Eu

louvo por todos os leigos,
empenhados na vida da comunidade cristã,
para que encontrem sempre na igreja
abertura, apoio, estímulo e compreensão.
te
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Eu Te louvo,
pelos doentes que

acompanham mais de

perto a Tua Paixão

completam na sua vida
o mistério do teu amor.
e

Eu Te louvo, Senhor,
pelas famílias que, na fidelidade do seu dia a dia,

dão testemunho da missão que lhes confiaste
ao fazê-las berço da missão.

Eu

te

louvo,

pelos catequistas, educadores e todos os que na profissão que exercem,

reflectem a Tua
e

imagem

anunciam o Teu Reino.

V

Oração de Poullart des Places

Espírito Santo,

que conduzis à Jerusalém celeste
os homens que a Vós se confiam,
recorro à Vossa Divina Providência,
entrego-me inteiramente a Ela,
renuncio à minha vontade própria
para seguir unicamente a vossa.
Dignai-vos dar-me a conhecer
a Vossa Santa Vontade.
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15.

A MISSÃO NO FEMININO

Palavra de Deus: Mateus, 28, 1-11
1.

As mulheres no Evangelho
1.

Em geral,

isolada, à

no Evangelho,

margem dos grupos

a

mulher aparece sempre um pouco
mulher adúltera e os

constituídos: a

fariseus, a samaritana e os apóstolos, a

cananeia e os discípulos

irrita-

Naim e o cortejo, Maria de Belém e os pastores. O único
momento em que as mulheres aparecem reunidas é na Paixão e,
mesmo aí, são um pequeno grupo confrontado com a multidão.
dos, a viúva de

Portanto, de

um

lado,

um mundo

organizado,

difícil

de

bater:

os sacerdotes do templo, o grupo dos discípulos, o cortejo dos
rabis,

e

os soldados, os amigos de Simão no banquete, a multidão;

do outro,

a

mulher sem defesa, vulnerável, muitas vezes incom-

preendida. Esta situação desigual seria suficiente para Jesus se pôr

do seu lado e tomar a sua defesa.
Mas não é só a sua condição de mulheres que as isola no Evangelho: é também a sua fé que as destaca do grupo e lhes dá um
alcance profético. Em geral, a mulher no Evangelho, emerge acima
do grupo e provoca uma crise nos valores convencionais. É sobre112

tudo isso que provoca a admiração e a adesão de Jesus à mulher:
a capacidade que a ela tem de intuir os valores do reino: a confiança da hemorroissa, a sede de Deus da samaritana, o sentido do
essencial da pecadora, a intuição do universal da cananeia, a previsão da hora de Jesus em Maria de Cana. As mulheres tornam-se
assim, agentes essenciais da missão de Jesus, tomam iniciativas, penetram no mistério como ninguém. Jesus acaba por ter necessidade
delas para ensinar alguns valores essenciais da sua mensagem.
2. Encontramos no Evangelho, quatro tipos de testemunhos de
mulheres.
No primeiro, aparecem as mulheres do silêncio, tocadas pela
ternura de Jesus: são mulheres que acolhem no silêncio o dom de
Deus. São elas que provocam uma nova revelação da ternura e da
misericórdia de Deus. Lembremos por exemplo, a mulher adúltera,
Maria de Magdala, etc.
O segundo tipo é o das mulheres do acolhimento e da amizade à pessoa de Jesus. Jesus recorrerá muitas vezes à sua hospitalidade e à sua amizade: Marta e Maria são apenas um exemplo.
No terceiro grupo, entram os testemunhos de fé pessoal, dos
mais belos de todo o Evangelho. A partir de certas situações de
opressão e marginalização, Cristo abre um novo horizonte na suas
vidas: a cananeia, a hemorroissa, etc.
O último tipo é caracterizado pelas mulheres apóstolas, que
abrem novas pistas à evangelização: desaparece o carácter pessoal
para emergir a dimensão comunitária. Pensamos imediatamente na
samaritana a abrir um novo espaço para a evangelização da Samaria, - foi ela a primeira missionária do seu povo - e em Madalena,
a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus, etc.

2.

A missão no feminino
A mulher, como

ícone de Deus e

de Deus insubstituível na

Igreja.

O

imagem de

Cristo, é

um dom

testemunho da mulher na vida

contemplativa e apostólica, no trabalho pastoral, na oração e na
vida comunitária, revela o rosto materno de Deus e a sua miseri-

A mulher

consagrada, pela sua consagração, torna-se sinal
da ternura do amor de Deus Pai pelo género humano e, pelos seus
votos, revela o mistério da Igreja virgem, esposa e mãe.
córdia.
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A mulher tem uma

sensibilidade e

um

carisma próprio para

revelar a ternura e a misericórdia de Deus, sobretudo nos espaços

do sofrimento

humana:

compaixão, a educação,
a criança, os idosos, a acção social, a catequese. As mulheres foram
pioneiras com iniciativas inovadoras a favor dos pobres, dos doentes, dos marginalizados, das crianças. Ao longo da história, a mulher
revelou sempre uma sensibilidade especial ao carisma da antecipação, como Maria em Cana da Galileia, a samaritana que evangeliza o seu povo, ainda antes de Jesus e Maria de Magdala, que
com o seu gesto, ao perfumar os pés de Jesus, anuncia a sua rese da fragilidade

a

surreição.

A sua

sensibilidade perante as realidades da criação, o seu sen-

tido de escuta, de

comunicação e de diálogo, permitem-lhes

facil-

criar relações humanas e ser instrumentos de comunicação.
seu temperamento dá calor ao evangelho que anunciam,
torna-o mais alma que doutrina. As discussões teológicas dos homens
facilmente degeneram em teoria e doutrina; na mulher, o coração
supera a cabeça. E para uma mensagem em que Deus não é ciência mas amor, esta leitura é muito importante.
O reconhecimento da feminilidade como um valor, é hoje um
dos sinais dos tempos, apontado já por João XXIII, na "Pacem in
Terns'\ O seu contributo para a visão de Deus, para a teologia,
para a leitura da história e para a evangelização é hoje uma riqueza
que o nosso tempo está a descobrir.

mente

O

3.

Libermann e a mulher na missão

Ana Maria Javouhey, fundadora das Irmãs de S.José
de Cluny que lançou a mulher na missão 'Ad Gentes', quando enviou
Foi sobretudo

de Bourbon. Depois
o P. Libermann e os outros fundadores dos institutos missionários, deram-se conta que a presença da mulher era indispensável, para
o anúncio do Evangelho. Todos os institutos missionários se abriram
à vocação da mulher. Libermann foi director espiritual de não pouas suas primeiras cinco missionárias para a ilha
dela,

cas missionárias e deu orientações e directivas a vários institutos mis-

como à Madre Ana Maria Javouhey, fundadora
José de Cluny, à Superiora das Irmãs da Imaculada

sionários femininos,

das Irmãs de

S.
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Conceição de Castres, às Irmãs de Louvencourt e outras. Ana Maria
Javouhey queria mesmo unir a sua Congregação à do P. Libermann,
ficando este como superior. A ideia não foi avante, mas Libermann
teve sempre muita consideração pela Madre Javouhey e com ela se
encontrou várias vezes, prometendo-se uma ajuda mútua.
Às Irmãs de Castres deu orientações preciosas sobre a conduta
das Irmãs em terras de missão:
- que se despojem de todos os preconceitos europeus a respeito dos africanos e que adoptem os seus costumes e a sua maneira
de ser;
- que trabalhem em comunhão com os bispos e segundo as
suas orientações,

- que não tenham pressa em conseguir resultados rápidos;
- que não partam com muitas ilusões a respeito da vida missionária;

- que se ponham nas mãos de Deus, como instrumentos de
que Ele se serve para levar a cabo a sua obra.
Libermann chegou mesmo a pensar em fundar uma congregação religiosa feminina para se ocupar da mulher negra.
A missão Ad Gentes oferece, efectivamente, extraordinárias
possibilidades de doação tipicamente feminina. O serviço de mais
de 140 mil mulheres que trabalham hoje na missão, no campo da
formação, da saúde, da catequese, da caridade e da promoção feminina, é insubstituível. Hoje a maioria dos cristãos são mulheres,
como são mulheres a maioria das pessoas empenhadas na missão.

Para a reflexão
1.

Como

é

em grupo:

>

que no Evangelho a mulher colabora na missão de

Jesus?
2.

Qual o contributo que a mulher pode dar à missão de

115

hoje?

LIBERMANN, TU NOS DIZES
"Um ponto sobre o qual quero chamar a vossa atenção, é a
maneira de lidar com os pobres negros. Esta pobre gente é em geral
desprezada e maltratada pelos Europeus... As Irmãs devem partir
com a íntima convicção que não fazem nenhuma ideia do que
devem fazer e como tratá-los para lhe fazer o bem. Devem chegar
lá como crianças de um ano e deixarem-se guiar em tudo por Mons.
Truffet, fazer o possível por tomar o espírito, o género e a maneira
de agir que ele lhes ensinar. O motivo é que, vindo da Europa, está-se habituado ã maneira de ser europeia e quer-se estabelecer costumes e maneiras de ser radicalmente diferentes; mesmo sem pensar, é-se levado afazer com que as pessoas da terra tomem o tom e
as maneiras da Europa. O resultado seria estragar tudo, dar a esta
pobre e boa gente costumes e hábitos europeus bastardos... É portanto preciso deixar aos indígenas os costumes e os hábitos que lhes
são conaturais, aperfeiçoá-los, animando-os dos princípios da fé e
das virtudes cristãs e corrigindo o que neles houver de defeituoso.
É preciso que nós tomemos de preferência os seus hábitos, que queremos que eles tomem os nossos.
Além disso, é preciso que as Irmãs estejam animadas dos mesmos princípios que os missionários, que sejam conduzidas pela
mesma direcção, com o mesmo espírito, com o mesmo método e com
os mesmo meios. Para isso é preciso que o chefe da missão, Mons.
Truffet, inspire, conduza e dirija tudo. Mons. Truffet é bem competente para isso. É um homem de espírito elevado e de vistas largas e belas. Ele tem ideia perfeita da missão, do seu estado e das
suas necessidades. É importante que tudo seja dirigido por ele. As
Irmãs não tenham medo de perder o espírito da sua vocação, sob
a sua direcção: é um bispo de uma grande piedade, um excelente
director de almas e muito experimentado nas vias espirituais.
Tenham a certeza que ele manterá o espírito religioso nas Irmãs"
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A

mulher, fonte de vida,
semente de esperança,
luz de futuro,
educadora da fé,
rosto feminino de Deus
nas fronteiras da missão.

Nós

a encontramos
ao lado de todos os rejeitados
nas valetas da vida,
mãe dos mutilados e de todas as vítimas da guerra,
amparo dos órfãos,
berço das crianças sem abrigo
e dos jovens sem futuro.

A

mulher,

luz nas clareiras da esperança e

da vida,

janela aberta

de sonhos e da alegria de viver,
ternura e misericórdia de Deus
num mundo de injustiças e exclusão.
Mulheres de fogo,
missionárias de Deus,
nós as encontramos
em todas as linhas de

em
em

risco,

todas as situações de urgência,

todos os desertos da fome e da sede;

Mulher samaritana,
^
anunciando ao seu povo
o Messias que conhece o segredo de todos os corações
e a água que mata todas as sedes;
'

,

Mulher Cananeia,
precursora de um evangelho sem
e de um amor sem preferências;

fl7

fronteiras

Mulher, irmã de Lázaro,

de mãos abertas,
livres e generosas
para servir os irmãos de todos os

Mulher do

rostos;

silêncio,

contemplativa aos pés de Jesus,
"de orações muitas

poucas
para deixar falar apenas o coração"
e palavras

Mulher Madalena,
de passos largos e pés descalços,
percorrendo todos os caminhos,
anunciando a ressurreição
e toda a esperança onde a vida nasce,
Benditas sois vós

porque Deus vos confiou
os segredos do seu reino!
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Oração de Libermann

Abando-me

e

para que faça
e

ponho-me

em todas

à disposição

do Pai

as coisas,

em mim em particular,

tudo que for do seu agrado.
Para a vida e para a morte,

no tempo

e

na eternidade,

tudo para Ele e só n'Ele.
Ele somente, com a sua vontade,
reine e viva, em tudo e em toda a parte.

Que
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celeste

16.

A MISSÃO COMO DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO

Palavra de Deus: Actos,

10,

44-1

A missão como diálogo com as religiões não cristãs é um modelo
de missão que abrange hoje três quartos ou quatro quintos da
humanidade. De facto, 70 por cento da humanidade ou professa
uma religião não cristã, como o islamismo, o budismo, o judaísmo,
o hinduísmo, etc, ou é não crente e alinha em ideologias ateias.
Trata-se portanto de um vasto campo de missão.
Este modelo de missão foi proposto pelo Vaticano II, que tem
mesmo um documento sobre as religiões não cristãs, mas tem-se
desenvolvido sobretudo no pós-concílio.

1.

Jesus serviu-se do diálogo para anunciar o Reino

A incarnação

de Jesus é o modelo mais perfeito do diálogo de
O Verbo de Deus fez-se carne partilhando
a cultura e o modo de ser de um povo. Admirou a fé dos pagãos,
como a Cananeia e o centurião romano, e descobriu a capacidade
evangélica que os publicanos tinham. "Nunca vi tão grande fé em
Israel" - chegou ele a dizer.

Deus com o seu povo.

20

do encontro e do diálogo com

as pessoas e as situadescobrindo as exigências da sua missão.
E foi pelo diálogo, por vezes longo, que revelou os mistérios
mais profundos do Reino: o baptismo ou a vida nova com Nicodemos, o pão e a Eucaristia com os apóstolos, a água e a sede com
a Samaritana, etc. O evangelho de S. Joào é um bom exemplo da
missão diálogo.

Foi através

ções que pouco a pouco

2.

A missão como

foi

diálogo

A novidade do documento conciliar sobre as 'Religiões Não
em ter afirmado que a graça de Deus actua nas

Cristãs' consiste

grandes religiões do mundo. Essas religiões são portadoras de valores evangélicos. Elas revelam-nos novas dimensões do Reino de
Deus, para além da Igreja. O Budismo, como o Islamismo ou outras
grandes religiões, onde uma grande parte da humanidade exprime
a sua fé em Deus, são também cenáculos do Pentecostes. O pen-

tecostes dos pagãos, de que nos fala o capítulo X dos Actos dos
Apóstolos e que tanto surpreendeu Pedro e a comunidade primitiva, existe hoje como ontem. Há experiências de Deus muito profundas, há santos e místicos de grande intensidade nessas religiões.
O diálogo inter-religioso aparece como uma via para conhecer outros espaços do Espírito, outros modos de Ele comunicar o
amor de Deus, lá onde a Igreja não pode ser fundada, nem Cristo
anunciado ou compreendido.
Há muitos factores históricos que impedem o anúncio explícito do Evangelho, sem as pessoas disso terem culpa. E então o
Espírito supre a nossa incapacidade. São as situações históricas que
de alguma maneira ditam a agenda de Deus.
Evangelizar estes espaços das religiões não cristãs é, antes de
mais nada, procurar descobrir e discernir a presença de Deus e do
seu Espírito nessas religiões: é por aí que começa a missão diálogo: abrir-se a esta presença do Espírito.
De facto, todos os homens são objecto do amor salvífico de Deus:
Deus ama a todos, todos são seus filhos, a todos criou à sua imagem
e semelhança. E a sua redenção atinge toda a humanidade. Todas as
mediações religiosas reflectem algo deste amor universal de Deus.
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3.

Os caminhos do diálogo
Os documentos da

em

com

Igreja

apontam-nos alguns caminhos para

Há efectivamente valopermitem
dar
comuns
que
nos
as
mãos
para, depois de unidos
res
na comunhão, nos pormos à escuta do Espírito. O primeiro sinal
entrar

diálogo

as outras religiões.

da presença deste Espírito que nos abre ao diálogo é o amor. O
Espírito é amor e só amando os outros nos podemos lançar no diálogo. Não se trata de vencer, nem tão pouco de convencer, mas de
amar. E será este amor do Espírito em nós que fará o diálogo. João
XXIII dizia aos representantes das outras religiões: nós vamos conversar como bons amigos; os teólogos que discutam as teologias.
Há vários modos de manifestar este amor: os encontros de oração entre as várias religiões, capítulo que o João Paulo II abriu em
Assis aqui há anos; a colaboração comum em iniciativas de Justiça
e Paz, de defesa dos direitos humanos, de promoção e desenvolvimento das populações, etc; a luta por valores do Reino comuns
a todas as religiões, como a paz, a integridade da criação, etc; a
reflexão teológica sobre temas de actualidade ou até dos dogmas
de cada religião.
Abrindo-nos à largueza do Reino de Deus, nós damos testemunho da gratuidade do amor de Deus e da liberdade do Espírito
que sopra onde quer e actua para além dos nossos esquemas.

4.

Ver para além dos muros

Um missionário do Benin, o P. Paul Quillet costumava ir a um
acampamento de muçulmanos, onde era bem recebido. A amizade
foi crescendo até levantar ali a sua tenda entre os muçulmanos.
Um marabut foi visitá-los e o padre contou-lhe que ia regularmente

à sua tenda fazer

uma

visita

aos muçulmanos.

O

marabut respon-

deu-lhe: "Vós, os padres, podíeis ser os melhores de todos os homens;

conheceis tudo: a Tora de Moisés, os Salmos de David, o Evangelho

de Jesus Cristo e até o Alcorão. Infelizmente recusais Maomé e por
isso esta is perdidos
Depois de pensar um pouco, o padre respondeu: "Sabes, os
homens passam o tempo a construir muros, a pôr fronteiras entre
".
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brancos e negros, entre os Peul e os Baribá, entre pagãos e crenentre cristãos e muçulmanos. Abrigados atrás desses muros,
olham para os outros sem os ver e é assim que os julgam. A verdade porém, é que os muros que os homens levantaram, por maiores que sejam, não chegam até Deus e Deus vê-nos por cima dos
muros. Ele conhece os que O adoram em espírito e verdade".
tes,

Para a reflexão

em grupo:

1. Qual a importância do diálogo inter-religioso para a missão
de hoje?
2. Aponte alguns caminhos possíveis para um diálogo inter-reli-

gioso

LIBERMANN, TU NOS DIZES
"Abandone-se totalmente nas mãos de Nosso Senhor, em relação com todas as coisas. É a Ele, e a Ele só, que pertencemos. O que
há de mais belo e admirável em tudo isto é que, de qualquer modo
que Ele actue em. nós, a Sua acção é soberanamente santa e santificante. Felizes de nós se nos abandonarmos inteiramente ás suas
divinas e incomparáveis operações. Pois, quanto mais perfeito for
o nosso abandono mais serão plenas, em nós, as Suas admiráveis
operações; e quanto mais a acção de Deus for plena na nossa alma,
mais nela se derrama a santidade. Com efeito, por este abandono
completo, nós aderimos muito perfeitamente ã Sua divina acção, e
por esta perfeita adesão, participamos da perfeição do Seu Espírito
de santidade que age em nós e, por incompreensível participação,
derrama-se na nossa alma a santidade defesus, que a torna santa.
.
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.

Tal como um pedaço de ferro, permanecendo no fogo, com o qual
parece fazer uma só e mesma coisa, assim pelo nosso abandono,
pela nossa união e perfeita adesão ao espírito defesus, somos penetrados por ele: possuímos e representamos em nós as qualidades
deste Espírito soberanamente amável e adorável, sobretudo a qualidade principal, que é a santidade, e que Ele quer particularmente

reproduzir

em

nós". (LS

I,

278)

A

paz que eu vos dou
podia ter sido

como uma

_

-

flor agreste

que ninguém semeia nem colhe;

Uma

paz

como

dos prados,
belo
dia parece
que
assim sem mais
a flor

um

do caminho
ou junto de uma fonte;
à beira

Poder-se-ia colher

como
ou

se

colhem os cogumelos

as urzes e as margaridas.

Mas não,
a paz que eu vos dou
é

uma

canseira,

a história

de

um

amor.
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E preciso semeá-la
se semeia o trigo,
contar com o tempo
que uma rosa leva a desabrochar
ou os anos que uma vinha precisa

como

para se tornar uva no lagar.

Nào há paz

em

estado selvagem:

paz tem sempre as feições
e a ternura de um rosto humano...
a

um dom

concedido ao Menino de Belém,
mas que precisa das energias do Cristo pascal
É

para crescer e

frutificar.

(Adaptado de Peuples du Monde)

Oração de Libermann

Ó Jesus, meu

amabilíssimo Senhor,
sinto-me desprezível e miserável aos olhos dos
e de todas as vossas criaturas;
Também eu quero beber da água celeste,
da fonte do meu dulcíssimo Salvador.

homens

Manifestai- vos também a mim
e ensinai- me o que quereis que eu faça
para fazer o que é agradável aos vossos olhos
e aos olhos do vosso Pai celeste
(CSJ)

Í2S

17.

MISSÃO E INTEGRIDADE DA CRIAÇÃO

Palavra de Deus: Mateus,

6,

25- 7

Um dos espaços de missão a que o nosso mundo é particularmente sensível é o da preservação do ambiente. Os seus nomes
são vários: pastoral da terra, integridade da criação, ecologia, missão verde,

1.

etc.

A primeira mesa da Palavra

A criação é a primeira manifestação do amor de Deus para com
humanidade. Deus criou o universo com o carinho de quem prepara um berço para o seu próprio filho. A narrativa bíblica da criação abre um largo espaço para a natureza, as fontes, as árvores,
os rios. Quando o Espírito Santo desce sobre as águas do caos primitivo, toda a natureza brota como água da fonte. O primeiro Pentecostes foi assim o pentecostes da criação. A contemplação do universo torna-se o primeiro caminho para descobrir a ternura e a
glória de Deus. Depois de criar o homem. Deus colocou-o nesse
jardim que lhe tinha preparado.
a
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Esta natureza criada entrará na aliança, onde nasce a história
da salvação. O primeiro sinal da Aliança será o arco-íris, feito de
sol e de chuva. O canto da natureza acompanhará o povo de Deus
ao longo da sua história. Os salmos estão cheios desta bênção de
Deus. "O céu proclamará a glória de Deus, obra das suas mãos".
"Ó Senhor nosso Deus, como é grande o teu nome em todo o universo". Ou então: "Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e

exaltai-o para sempre".

Deus manifestará

presença através das forças da natureza: a tempestade e a brisa suave, o maná do deserto e a água do
rochedo, o leite e o mel da terra prometida.

2.

A missão

a sua

das flores e dos jardins

No Evangelho, uma

das preocupações de Jesus

foi

dar voz à

falar. Os lírios do campo e as aves do
céu falam da bondade e da providência de Deus, o campo e as
sementeiras, as vinhas e as figueiras são parábolas do Reino, os
dias e as noites falam da vinda do Senhor. Tudo retoma a sua voz,
aquela capacidade de falar de Deus, que o Espírito lhes conferiu
ao descer sobre as águas.
A liturgia acolhe os ritmos da natureza e com eles procura rezar
e prestar culto a Deus. A oração litúrgica da manhã, pega no sol
que nasce para anunciar a ressurreição do Senhor: "Bendita a

natureza, pôr as criaturas a

manhã que anuncia

o teu esplendor ao universo".

Os sacramentos precisam dos sinais da natureza para comunidom de Deus: o pão e a água, o vinho e o óleo, pois

car a graça e o

numa linguagem que
Ninguém como Francisco de

de cada um.
linguagem
Assis foi sensível à
e à
mensagem da natureza. O seu Canto das Criaturas abre todo o
espaço para o irmão sol, a lua, o vento, a água, o fogo, a terra, integrando-os no abraço da fraternidade e do Evangelho. Tudo é chamado a anunciar a festa da vida e a Boa Nova de Deus.
É na descoberta de que todo o universo é Palavra de Deus, que
nós podemos rezar em comunhão. Olhando para a natureza com o
olhar contemplativo e deslumbrado com que Deus a olhou no oitavo
dia da criação, nós encontramos o Senhor e com ele a gratuidade do
seu amor, a beleza das coisas simples, a festa da vida, o caminho da
eles falam

faz parte da história
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paz e da fraternidade.

A beleza

de

uma

flor,

a

imensidade do mar, o

espontar da vida falam mais que muitos discursos e teologias.

3.

A fuga do

jardim

Diz a Bíblia que, depois do primeiro pecado, o homem escondeu-se de Deus, fugiu do jardim. E nesse momento começou a história do divórcio entre o homem e a natureza, abrindo ao longo
do tempo uma distância cada vez maior.
A passagem de uma civilização rural para uma civilização
urbana, em que a produção e o consumo se tornaram a referência de base, relegou para segundo plano os ritmos da terra, os lírios
do campo e as flores do jardim. Os espaços verdes são sacrificados às exigências da produção e da indústria. A desertificação progressiva de florestas e dos recursos naturais, a progressiva deterioração dos solos agrícolas, devido ao excessivo uso de insecticidas,
o inquinamento dos rios e das bacias hidrográficas e das próprias
águas subterrâneas, as chuvas ácidas que destroem os equilíbrios
necessários à conservação das espécies, o predomínio dos interesses económicos sobre os direitos do ambiente e da qualidade
de vida, tudo está a fazer do homem um coveiro, ele que fora colocado no éden da criação como jardineiro.
A destruição dos espaços verdes acaba por ser o reflexo de
lutas e competições que dividem os homens e afastam cada vez
mais Deus da nossa história.

O homem da civilização técnica vive para o trabalho. O mundo
um campo de concentração de trabalhos forçados. Os

tornou-se

próprios fins de semana são encarados nessa perspectiva: o

homem

descansa como descansam as máquinas, para poderem render e
produzir trabalho. O reformado não sabe o que há-de fazer, por-

que
4.

já

O

não tem trabalho.

regresso da

A

pomba da paz

nota pastoral dos bispos portugueses sobre a preservação

do meio ambiente termina assim:
"Conta-nos a sagrada Escritura, que, depois do dilúvio, a grande
catástrofe natural interpretada como. castigo de Deus, pereceu a
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maior parte dos homens e a terra ficou inabitâvel. Noé soltou da
onde se salvara das águas, vários animais para verificar se
a vida tornara a ser possível. Só quando a pomba regressou com
uma ramo de oliveira, os homens perceberam que podiam habitar
de novo a terra e construir nela a sua felicidade". (Gen. 6, 8).
Está nas máos de todos garantir que, hoje e no futuro, dos nossos campos, dos nossos rios e dos nossos mares, a pomba regresse
sempre, anunciando aos homens a maravilha da vida.
arca,

Para reflexão
1.

em grupo:

Qual a importância da ecologia

e

da defesa do ambiente

para a missão?
2. Indicar alguns valores evangélicos que a natureza criada
nos ensina

LIBERMANN, TU NOS DIZES
"Conservai-vos na doçura e em paz, na presença de Deus. Falo
da doçura e da paz de Deus e não da insensibilidade e da indiferença. Permanecei puros e livres em relação a qualquer criatura.
Esquecei-vos de vós mesmos. Sede moderados em tudo e em todas as
circunstâncias. Procurai, com paz e doçura, permanecer nesta nudez
e neste despojamento universal: nesta moderação interior, e nesta

liberdade suave, tranquila e recolhida; nesta

paz

e neste repouso,

neste abandono diante de Deus (...) Esperai tudo das suas mãos.
Ponde-vos simplesmente à sua disposição para que faça de vós, de
modo total e definitivo, o que lhe aprouver. Estai sempre contentes,
sempre tranquilos, cheios de alegria e gratidão". (LS, I, 315)

129

Vós todos,

satélites naturais e artificiais,

pássaros ardentes do cosmos,
louvai o Senhor.
Vós, astrónomos do Senhor,

que

sentis as pulsações

do grande coração do Universo,

ouvi o Senhor.
Vós, físicos do Senhor,

que violentais o seio da matéria,
bendizei o Senhor.

filha

do Senhor,

Vós, bioquímicos do Senhor

que

recriais a matéria, filha

do Senhor,

esperai o Senhor.

Vós, matemáticos do Senhor,

que usurpastes o supremo instrumento de dominação,
curvai-vos diante do Senhor.
Vós, arqueólogos do Senhor,

que escavais

as profundezas da terra,

descobri o Senhor.
Vós, psicanalistas do Senhor,

que escavais

as profundezas

do homem,

descobri o Senhor.
Vós, computadores electrónicos,

velocidade da luz,
cantai ao Senhor.
à

Vós, arquitectos do Senhor,

que podeis distribuir por todos os bens do Senhor,
não vos esqueçais dos direitos do Senhor

Vós todos, cientistas e técnicos do Senhor,
não deixeis de distribuir por todos os bens do Senhor.
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Vós que, como o Senhor,
sabeis criar do nada,
bendizei o Senhor,
louvai-O e exaltai-O para sempre

(Rose Muraro)

Oração de Libermann

Virgem Maria, Mãe de Jesus, Senhor da Igreja,
concede sem cessar a esta Igreja os dons do Espírito Santo
a força nas lutas,
a alegria na prosperidade,
a consolação nas penas.

Virgem Maria, Esposa do Espírito Santo,
que é também o esposo da nossa alma,
inspira-nos a fidelidade a todas as suas vontades,
conduz-nos ao santo abandono a Jesus
e à contemplação da ternura do Pai.
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