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Ouvimos a missão de Jesus: “Ide, dai testemunho, pregai o Evangelho”. E a partir daquele dia, os
apóstolos, os discípulos, todas as pessoas foram em frente com a mesma força que Jesus lhes
tinha dado: é a força que vem do Espírito. “Ide e pregai... batizai...”.

Mas sabemos que, uma vez que batizamos, a comunidade que nasce daquele Batismo é livre, é
uma nova Igreja; e devemos deixá-la crescer, ajudá-la a crescer à sua maneira, com a própria
cultura... Esta é a história da evangelização. Todos iguais na fé: creio em Deus Pai, Filho e
Espírito Santo, no Filho que se encarnou, morreu e ressuscitou por nós, no Espírito que nos ajuda
e nos faz crescer: a mesma fé. Mas todos com a modalidade da própria cultura ou da cultura do
lugar onde a fé foi pregada.

E esta obra, esta riqueza multicultural do Evangelho, que vem da pregação de Jesus Cristo e se
torna cultura, é um pouco como a história da Igreja: muitas culturas, mas o mesmo Evangelho.
Tantos povos, o mesmo Jesus Cristo. Tantas boas vontades, o mesmo Espírito. E a isto somos
chamados: a ir em frente com a força do Espírito, levando o Evangelho no coração e nas mãos. O
Evangelho de Jesus Cristo, não o meu: é de Jesus Cristo, que se adapta às diferentes culturas,
mas é o mesmo. A fé cresce, a fé incultura-se, mas a fé é sempre a mesma.

Este espírito missionário, isto é, de se deixar enviar, é uma inspiração para todos vós. Agradeço-
vos por isto e peço-vos docilidade ao Espírito que vos envia, docilidade e obediência a Jesus
Cristo na sua Igreja. Tudo na Igreja, nada fora da Igreja. Esta é a espiritualidade que nos deve
acompanhar sempre: pregar Jesus Cristo com a força do Espírito na  Igreja e com  a Igreja. E o
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chefe — digamos — das várias Igrejas é o bispo: ir sempre em frente com o bispo, sempre! Ele é
o chefe da Igreja nesse país, nesse Estado...

Ide em frente. Coragem! Obrigado pela vossa generosidade. Não vos esqueçais do olhar de
Jesus, que enviou cada um de vós a pregar e a obedecer à Igreja. Muito obrigado!
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