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Quarta-feira, 10 de janeiro de 2018 

 

Queridos irmãos, o p. Andrew Kasumba presidiu a Eucaristia porque era a região de 

Moçambique que animava a liturgia de hoje. 

O p. Joseph Waithaka e p. Marco Marini apresentaram o Projeto Missionário Continental 

para a África (PMC-Af) para toda a Assembléia. 

O projeto começa com uma breve introdução histórica sobre a África como um continente 

com sua realidade multicultural e multi-religiosa seguida de uma breve história dos missionários da 

Consolata em África nas diferentes circonscrições. 

Continuando, o projeto identifica as quatro prioridades do continente para o futuro: missão 

ad gentes, AMV, formação de base e economia de comunhão. 

O PMC-Af encontra a sua inspiração em Is 40,1: "Que o mundo receba consolação". Sua 

missão é identificada com as seguintes palavras: "Como Maria, proclamaremos a glória de Deus 

através da santidade da vida e da proclamação do Evangelho aos povos da África e não apenas a 

eles". O objetivo do projeto é a revitalização, reestruturação e simplificação do governo e a 

coordenação das nossas atividades no continente. 

A primeira prioridade é "Evangelização - Missão ad Gentes" desenvolvido em quatro áreas 

principais: a primeira evangelização, atividades pastorais missionárias, promoção humana holística e 

diálogo inter-religioso. 

A segunda prioridade é "AMV", que dá respostas a alguns dos problemas que foram 

identificados. 

A terceira prioridade é a formação dividida em "Formação de base" e "Formação 

Permanente". Ambos destacam desafios e respostas após a experiência do Instituto neste campo no 

nosso continente. 

A quarta prioridade é "Economia para a Missão", que aborda os temas da sustentabilidade, 

partilha de recursos e transparência nesta área. São destacados três pontos: iniciativas de angariação 

de fundos, investimentos e desenvolvimento e preparação do pessoal. 

O projeto termina com uma conclusão a partir da qual profere estas palavras: "Ao realizar o 

Projeto Missionário Africano Continental, fizemos um salto de fé com uma surpreendente humildade 

de espírito. "Conforto, consolar meu povo ..."; Como o pedido do profeta Isaías continuou a ressoar 

em nossas mentes, nos sentimos cheios de energia nova para atingir a visão e o cumprimento de 

nossa missão e, como Maria, conscientes de ter que levar o Cristo consola os seus filhos." 

Após esta apresentação, estabelecemos cinco comissões de trabalho: (1) Formação de base, 

(2) Missão Ad Gentes, (3) Formação Permanente, Carisma, Inculturação e Transmissão, (4) AMV e 

(4) 5) Economia para a Missão. 

Houve um tempo de reflexão pessoal e durante a tarde trabalhamos em comissões. 

Nós os convidamos a orar por nós para que o Espírito Santo nos mostre o caminho para o 

nosso Instituto no nosso continente africano. 

 


