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Terça-feira, 9 de janeiro de 2018. 

 

Queridos confrades, começamos o dia com a celebração da Eucaristia presidida pelo Pe. 

Luke Nyachio. No início da reunião, p. Godfrey Msumange fez a introdução ao dia, cada missionário 

se apresentou e, tendo submetido à assembléia o cronograma e a organização da liturgia, apresentou 

o programa e o objetivo da Assembléia Continental, que é a implementação das diretrizes do XIII 

Capítulo Geral (GC) no Projeto Missionário Continental para a África. Em seguida, ele apresentou 

os secretários da Assembléia (pp. Mark Gitonga e Matthew Ouma), os moderadores (pp. Simon 

Tshiani e Matthew Magak), os responsáveis de comunicação do Instituto (Nicholas Makau e Ramón 

Lázaro Esnaola) e o responsável de la vida social (p. James Munene). 

 

Continuando, p. Stefano tomou a palavra para apresentar as idéias fundamentais do XIII CG, 

que foi um momento de verdadeira graça, de espírito de família. À medida que o mundo está 

mudando, o Instituto também debe mudar. A forma da missão mudou, mas também o próprio 

significado da missão. Então somos chamados a mudar, a converterse. 

 

Aqui estão três linhas de mudança: 

1. A revitalização que nos pede para colocar Cristo no centro. A missão é uma vocação, não 

um trabalho. Esquecemos o que aprendemos: oração, meditação ... 

2. O estilo de fazer a missão e ser missionário: "Parece-nos que está na hora de dar espaço 

a uma missão mais simples e mais espiritual, dependente do Espírito Santo, fundada sobretudo no 

testemunho." (Stefano Camerlengo, Apresentação dos Atos Capitulares, Roma 2017, p.6). 

3. Reestruturação como conseqüência da mudança da missão. O instrumento que o Instituto 

encontrou é a continentalidade. Como concretizar a reestruturação no nosso continente africano? 

 

Então ele destacou alguns parágrafos dos Atos do XIII Capítulo Geral: 8, 9, 11-13 e 152-

162. E ele nos ofereceu duas perguntas para refletir e compartilhar na tarde: 

1) Quais aspectos da revitalização considero mais necessários na nossa vida e missão? Ao 

nível individual, da comunidade local, do distrito eleitoral e do continente? 

2) Qual reestruturação penso ser necessária para promover uma revitalização real do 

Instituto? Ao nível individual, da comunidade local, da região e do continente? 

 

Nós terminamos a manhã com esse tempo de reflexão pessoal e durante a tarde 

compartilhamos as nossas reflexões na Assembléia. 

 

No final, p. Stefano lembrou alguns pontos destacados pelo CG como a unidade do Instituto, 

o caminho da continentalidade iniciado desde 1999, a centralidade dos Projetos Missionários 

Continentais e o Conselho Continental como instrumento de comunhão no Instituto. 

 

Para seguir (mas amanhã, que hoje já fizemos bastante 😉). 
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