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Quinta-feira, 11 de janeiro de 2018 

 

Queridos irmãos, o p. James Munene presidiu a Eucaristia porque era a delegação da África 

do Sul que animava a liturgia hoje. No final da celebração, levantamos as mãos para abençoar p. 

Marco Marini comemorando seu aniversário. 

 

Todo o dia trabalhamos nas comissões: AMV, Formação de base, Evangelizaçção - Missão 

Ad Gentes, Formação Permanente, Carisma, Inculturação e Transmissão, e Economia para a Missão. 

 

Sexta-feira, 12 de janeiro de 2018. 

 

P. Joseph Waithaka presidiu a Eucaristia porque era a região do Quênia que animava a 

liturgia. No final da celebração, levantamos as mãos ainda para abençoar p. Luke Nyachio 

comemorando seu aniversário. 

 

Começamos o trabalho com a apresentação do trabalho da Comissão da AMV. Aqui está um 

resumo de seu trabalho e os comentários e adições que foram feitas na assembléia. 

 

O objetivo geral é dar um plano de ação para os próximos seis anos no campo da AMV no 

espírito do XIII CG e o PMC-Af. 

 

Depois de definir a Animação Missionária e a Animação Vocational, a comissão declara na 

introdução que "Um missionário, além de ter Cristo no centro, também deve se nutrir da Palavra de 

Deus. O encontro com a Palavra de Deus dá à pessoa a alegria que o leva os outros a anunciar e 

compartilhar com eles a alegria que encontramos." 

 

A comissão deu um plano de ação em 22 pontos que suscitou os comentários na assemblée 

como, por exemplo, aprofundar nosso compromisso na animação missionária na igreja locale; 

enriquecer os conteúdos da nossa AMV com a JPIC e o Dialogo Interreligioso; conheçer em 

profundidade os candidatos que o animador apresenta ao Propedeutico, não olhando solo o tempo de 

acompanhamento; fazer com que as paróquias sejam lugares de animação missionera e de animação 

vocacional; estabelecer uma boa coordenação com os nossos mass media, as nossas revistas e sites 

web deven transmitir a mensagem de que somos, missionarios ad gentes; ofereçer um conteúdo 

missionário a os grupos de leigos que estão em comunhão conosco. 

 

Depois desta partilha foi o turno da Comissão de Evangelização - Missão ad gentes, mas esta 

é outra história que você saberá poco a poco 😉. 
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Sexta-feira, 12 de janeiro de 2018 (continuação 1). 

A Comissão de Formação de Base tem como objetivo geral: "Revitalizar e reestruturar a 

formação de base em África. O objetivo específico é "propor sugestões concretas que coloquem 

Cristo no centro da formação, tendo em conta o rico patrimônio do nosso Fundador e para a missão 

Ad Gentes" em harmonia com o XIII CG e o PMC-Af. 

Aqui estão os principais parágrafos das suas propostas: o formador; jovens em formação; a 

personalização da formação; o conteúdo da formação; a apresentação do PMC-Af na formação; 

experiências ad gentes nas nossas casas de formação; o estabelecimento de comunidades de formação 

de pequenos grupos em África; áreas de especialização em África; os irmãos a candidatos; partilha 

de custos da formação; comunicação entre circonscrições; a apresentação da missão ad vitam; a 

equipe continental de formação de base; a proposta de um cronograma de reuniões dos formadores 

para os próximos seis anos; e outros aspectos da formação. 

Essa partilha provocou inúmeras intervenções da assembléia, por exemplo: a importância de 

falar sobre o tribalismo nas nossas casas de formação, as vantagens e dificuldades da criação de um 

Propaeutico itinerante, explicações sobre a proposta de um serviço de tempo pastoral e diaconado, a 

importância da maturidade humana do formador e sua capacidade de proporcionar uma boa formação 

no campo da dimensão humana, enfatizam que o primeiro protagonista da formação é o jovem, os 

desafios do financiamento da formação, a importância de visitar as famílias do jovens em formação 

porque o contexto vital sempre marca a pessoa, bem como a importância e, ao mesmo tempo, a 

subjetividade das cartas de apresentação dos parocos sobre os jovens candidatos. 

Depois disso, foi a Comissão de Evangelização - Missão Ad gentes que tomou a palavra. Ela 

sublinhou quais são as motivações e os valores fundantes para depois desenvolver as tarefas desta 

comissão: que esteja presente em cada circunscrição; para fazer uma análise da realidade missionária 

e pastoral em cada circunscrição; apresentar esta dimensão no PMC-Af; coletar estatísticas da nossa 

atividade missionária e oferecer sugestões para as circunscrições; e dá seu contributo para a assunção 

de novos compromissos pastorais a nível continental. 

De acordo com as indicações do CGP-Af, a comissão estabeleceu o objetivo geral, os 

objetivos específicos e as atividades e estratégias de ação. Então, a comissão fez algumas propostas 

e comentários: a fraqueza da missão ad gentes em nosso continente, a importância do 

acompanhamento e inserção de novos confrades em nossas circunscrições, a importância dos 

seguintes temas: as igrejas africanas independentes, Islão, religiões não-cristãs, JPIC, inculturação, a 

determinação do XIII CG n.128: "uma nova presença do primeiro anúncio do Evangelho para os 

próximos seis anos", recuperar a memória das experiências missionárias significativa. 

A Comissão que se seguiu foi a educação contínua. Seja paciente. Está chegando😉. 


