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Vem aí o Ano Missionário Continental da Europa  

Prezados irmãos, 
Saúde e alegria com Jesus e Maria!  
Com mais um ano pastoral à porta e encontrando-se a maioria atarefada na organização e programação 
das atividades a realizar nas comunidades que nos foram confiadas, compete, no entanto, ao superior da 
Delegação, lembrar que não podemos deixar para trás aquilo que é "nosso", descurarmos o distintivo 
próprio. Urge dar uma tonalidade mais monfortina às nossas múltiplas atividades sob pena da nossa missão 
não ser tão profunda e fecunda.  
Vem aí o Ano Missionário Continental da Europa, a iniciar no dia 1º de janeiro 2020. Pretende a Cúria 
Geral, com esta iniciativa, auscultar o pulsar missionário das entidades europeias para recomendar, 
consequentemente, as terapias em vista a renovação do espírito missionário e do testemunho de santidade de 
nós monfortinos.  Deixemo-nos interpelar, neste sentido, pelo desafio lançado agora ao nosso Continente. 
O Conselho Geral (de 24 setembro a 6 outubro 2017) definiu como objetivo deste Ano Missionário a 
realizar em todos os Continentes: " estimular os confrades a continuar a missão com entusiasmo" permitindo 
contemporaneamente ao Governo Geral obter um bom conhecimento de todos os aspetos das entidades, a 
começar pelos seus membros e abordando todas as dimensões (missão, espiritualidade, vocacional, finanças). 
São finalidades deste Ano Missionário as seguintes:  
1ª Avaliar as nossas presenças missionárias no Continente. 
2ª Fortalecer o sentido de pertença à Congregação e promover sempre mais a unidade entre os membros e 
as entidades (MH 161). 
3ª Lançar novos estímulos que visam despertar a criatividade missionária para o futuro, em sintonia com 
a força inspiradora e programática das nossas Constituições (MH 52). 
Convém destacar o espírito que a todos deve animar ao longo do ano: entrarmos numa atitude de escuta 
para nos ajudarmos a ser mais fiéis ao carisma monfortino na atualidade. Haverá orações preparadas para 
o efeito para nos ajudarem na vivência espiritual deste ano missionário.   
Cabe destacar o modo como este evento se processa:  em primeiro lugar as visitas dos membros do Governo 
Geral,  com destaque para a visita canónica a realizar no final do ano 2020 (no nosso caso) onde o contacto 
com as lideranças das nossas comunidades e com grupos de espiritualidade monfortina será uma prioridade; 
as atividades mais significativas a realizar na Delegação e que poderão contar com presença de algum 
membro da Cúria Geral. No caso da Delegação Portuguesa temos a referir os encontros com antigos alunos 
(dia da memória), o retiro, assembleias, reuniões por setores. Haverá nas diversas atividades a preocupação 
de obter a melhor informação possível e promover uma melhor articulação com a Cúria Geral. Irá ocorrer 
também uma assembleia continental na Polónia em que a Delegação se fará representar com alguns 
membros, padres e leigos.    
As datas serão apresentadas lá mais para a frente. Desejamos hoje apresentar em anexo o logotipo e o lema 
escolhidos para sinalizar este acontecimento e a respetiva explicação. Os símbolos têm a capacidade de 
congregar e arrebatar para o objetivo pretendido.  
Que esta iniciativa tomada pelo Governo Geral por todos seja sentida como uma graça e bênção de Deus. 
Seja a intercessão de Maria, Rainha da Companhia, e de S. Luís de Montfort a ajudar-nos a ser o que 
Deus quer que sejamos. Possa este ano missionário levar-nos a (re)encontar a alegria de sermos monfortinos, 
"verdadeiros filhos de Maria"; a sentirmo-nos indispensáveis de pertencer a uma família, a Companhia de 
Maria, chamada a "renovar o mundo";  a vivenciarmos o privilégio de caminharmos unidos como 
"verdadeiros missionários consagrados à Santíssima Virgem"; e, finalmente - porque o mundo dela precisa 
- nos ajude a renovar o compromisso de comunicar a seiva da nossa identidade espiritual: a liberdade 
monfortina (liberos).  
Se sentirmos o ano missionário destinado a nós e soubermos abraçar os seus dinamismos, acreditamos que 
uma nova aurora de santidade e de vocações irromperá nos nossos horizontes.   
Vosso em S. Luís,  
P. Amilcar Tavares, Superior da Delegação 
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 Explicação do logotipo e do lema 

LOGOTIPO: 

A palavra "Montfort" com a cruz 
sobreposta: recorda o grande Missionário 
do Oeste da França e os Monfortinos que, 
por muitas gerações, continuam a dar a vida 
para anunciar a Cristo Sabedoria. 

A composição linguística "EurHope" = 
Europa + Esperança: O continente "Europa" 
é convidado a abrir-se à "Esperança". 

Uma linha a sublinhar a palavra "Esperança" é o caminho espiritual curto, fácil 
e perfeito "a Jesus por Maria" que São Luís Maria compartilhou com todos os 
batizados, de preferência com os mais pobres e simples. 

O ano 2020: um ano dedicado a avaliar e relançar a missão Monfortina na 
Europa hoje, com caminhos de vida adaptados para os pobres e para as pessoas 
sedentas de espiritualidade (a linha azul que destaca o ano 2020). 

Doze estrelas em círculo: de acordo com o livro do Apocalipse (Ap 12, 1), as 
doze estrelas que coroam a cabeça da “Mulher”, que simbolizam a Santa Maria 
e o povo de Deus, são os santos nossos amigos e as testemunhas que 
percorreram a Europa. 

As cores: O branco simboliza as regiões cobertas de neve (os povos da Europa) 
é cercado pelo azul do céu e do mar (os povos vindos do exterior). 

O círculo: Círculo: representa o nosso mundo e a sociedade em que vivemos a 
missão. 
 
O LEMA: 
 

O lema "Montfort EurHope 2020" convida a renovar a missão Montfortina na 
Europa hoje com renovada Esperança. Como o Papa Francisco nos diz:" Não vos 
deixeis roubar a Esperança”. 
 

(tradução do Pe. Luís Oliveira) 
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Informações:  

 
1) No dia 11 de setembro 2019 iniciou o postulantado 

na comunidade da Junqueira, o jovem Nuno 
Azinheira, 19 anos. Dará início aos seus estudos na 

Universidade Católica Portuguesa no Porto (UCP). 

Acompanhemo-lo com a nossa oração e incentivo. O 
Pe. Delfim será o responsável pela formação. A 

formação não é missão reservada apenas de uma 

pessoa. Todas as comunidades devem ser formativas.  
 

2) A Editora Caminhos Romanos fez uma nova edição da 

biografia de Montfort escrita pelo Pe. Louis Le Crom. Os livros estão à 

disposição na comunidade de Fátima. A oferta por cada exemplar é de 20€. 

 

3) Em outubro irá proceder-se à instalação de painéis fotovoltaicos para a 

produção de energia elétrica na casa de Fátima. O mesmo já foi feito na casa da 
Junqueira. Pretende-se alcançar uma maior economia e autonomia energética e 

salvaguardar mais o meio ambiente.  

 

4) Já está ‘idealizada’ informaticamente a base de dados que permitirá uma 

melhor e organizada aproximação e relação de proximidade aos antigos alunos e 

aos Consagrados Monfortinos. Agora será o tempo de inserir os elementos 

indicativos necessários para a sua utilização. Estará disponível junto do P. Luis 
Oliveira e P. José Pereira de Sousa. 
 

 


