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A MISSÃO E O MOVIMENTO MENDICANTE  

(1000-1453) 
 

A situação da Igreja e a Missão nos finais do século X é mais desoladora: a Igreja 

do Ocidente latino sofria de corrupção e estagnação; e as tensões entre o Ocidente 

latino e o oriente grego agravavam-se cada vez mais. O maior desafio que a Igreja 

enfrentava era a ameaça omnipresente do poderio político e religioso muçulmano. 

É o tempo das cruzadas que, ainda que religiosas na intenção, se caracterizaram 

mais pela sua insensibilidade cultural, pela sua grande violência e derrota final. 

Apesar de tudo, foi também o momento durante o qual a Igreja se renovou, espe-

cialmente através dos seus esforços missionários, com o aparecimento do movi-

mento mendicante, em especial os franciscanos e os dominicanos.  

 

A Missão das igrejas do ocidente latino  

e do oriente grego 
 

O contexto socio-político 
As cruzadas são uma das características mais relevantes da história medieval eu-

ropeia. Desgraçadamente, projectam uma falsa imagem da missão cristã que dura 

até aos nossos dias. 

O Renascimento, que começou, na Itália, por volta do ano 1300, e duraria uns tre-

zentos anos, foi também importante. 

Outro acontecimento importante foi a peste bubónica. Calcula-se que terá dizi-

mado, na segunda metade do século XIV, uma terça parte da população da Europa. 



Contexto religioso 
No meio da convulsão causada pelas mudanças sociais, económicas e demográfi-

cas, as gentes das cidades ansiavam por algo que não encontravam na Igreja, cor-

rompida pelo poder, a riqueza, o clericalismo e a força das armas. Como reacção, 

pregadores de movimentos apostólicos laicos, incluindo os ‘humiliati’, os valdenses 

e os franciscanos, ofereciam uma mensagem centrada no Evangelho e numa vida 

de pobreza, inspirados num regresso à Igreja primitiva. Homens e mulheres expri-

miam generosamente a sua fé cristã em novos modos criativos: penitentes, ‘begui-

nas’, membros das ordens terceiras e novas congregações. 

 

Contexto institucional 
Pelo ano 1000, a Igreja e a Missão encontravam-se em decadência. As ordens men-

dicantes de Francisco e Domingos responderam a estas dificuldades e injectaram 

uma visão nova e espírito missionário novo na Igreja do Ocidente latino. 

Este período foi marcado por dois cismas: a mútua excomunhão lançada em 1054 

pelas igrejas do ocidente latino e do oriente grego. O segundo Cisma, o do Oci-

dente, teve lugar nos finais do século XIV em consequência das lutas de poder nas 

relações Igreja-Estado, especialmente com a coroa de França. 

 

Modelos de Missão 
Durante este tempo das Cruzadas, das conversões em massa e dos baptismos for-

çados, os homens e mulheres das ordens mendicantes substituíram os monges e 

as monjas como modelo primeiro de missão.  

Estes homens e mulheres do movimento mendicante participaram na missão de 

Deus no seu contexto, renovaram a Missão da Igreja e ajudaram a Igreja a redes-

cobrir a sua identidade. 

 

Francisco de Assis 
Francisco é considerado o ‘primeiro fundador de uma ordem religiosa que, consci-

entemente, incluiu a missão entre os não cristãos no seu programa de vida. 

É significativo o seu encontro com o Islão, com o sultão. Durante vários dias, o sul-

tão ouviu Francisco falar da fé cristã. Francisco ficou tão impressionado com os 

sucessivos convites para a oração, feitos pelo muezzin muçulmano, que propôs 

adoptar uma prática semelhante entre os cristãos. “Ao não precisar de exercer o 

poder sobre o outro, Francisco foi capaz de aprender muito acerca da oração da 

parte dos seguidores do Islão”. 

A experiência de Francisco configurou o exemplo e as directrizes das atitudes mis-

sionárias que transmitiu à sua comunidade e que estão versadas na Regra: “Aos 

que forem para o meio dos sarracenos e outros não cristãos”, ele apresenta duas 

metodologias: a) Presença cristã e testemunho, que não começam com 



argumentações e disputas; b) Proclamação aberta e explícita da Palavra de Deus, 

que pode guiar outros ao Baptismo e a fazer-se cristãos. 

 “A pregação da Palavra, segundo Francisco, de pouco serve sem o sermão da pró-

pria vida. Ou, como ele dizia: «Prega sempre e, se for necessário, recorre às pala-

vras». 

 

Clara de Assis 
Tanto mulheres como homens sentiram-se atraídos pela visão de Francisco; a pri-

meira e mais conhecida foi Clara, nascida em 1193. Clara é conhecida como la Pi-

anticella, a plantita de Francisco, como a sua mais fiel discípula. Mas ela mais do 

que um rebento de Francisco. Escreve Margaret Carney: “Devemos pôr Clara no 

lugar que lhe corresponde como personalidade que abre uma nova etapa entre as 

mulheres espirituais da Idade Média. Foi a primeira mulher a escrever uma regra 

sancionada com aprovação papal. Ela ousou sintetizar os ideais evangélicos de 

Francisco, as novas formas urbanas de religiosidade feminina, e a melhor sabedo-

ria da tradição monástica para criar uma nova e duradoura ordem na Igreja.” 

 

O movimento das beguinas 
Para continuar com o papel das mulheres na missão durante este período, é crucial 

falar das beguinas. Numa primeira etapa, pelo séculoXII, algumas mulheres em 

busca de uma vida espiritual mais intensa começaram a levar um estilo de vida 

diferente das formas tradicionais do monacato.  

As beguinas assumiram a vita apostolica baseada no Evangelho de uma maneira 

única para os séculos XII e XIII: “Vivendo uma forma aceitável de vida evangélica, 

podiam permanecer dentro dos limites da espiritualidade tradicional; mas sendo 

mulheres leigas e libertas das restrições próprias das monjas de clausura dispu-

nham de liberdade para experimentar e abrir novos caminhos”. 

 

A Terceira Ordem Franciscana das mulheres 
Para compreender o desenvolvimento das ordens terceiras, é necessário, em pri-

meiro lugar, tomar em consideração outro fenómeno deste tempo de busca da vita 

apostolica: o movimento penitencial.  

Nos finais do século XII, a Igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Penitentes. 

Graças à Ordem dos Penitentes e a outras instituições espirituais para leigos, co-

nhecidos como terceiras ordens, a justa aspiração da mulher de tomar parte activa 

na vida da Igreja, fora da estrutura monástica, encontrou formas de mais eficazes 

de se realizar do que no século XII. 

Duas conclusões: a) no meio da convulsão social, económica, religiosa e eclesial da 

Alta Idade Média, muitas pessoas ansiavam por novas maneiras de viver a vida 

cristã de maneira mais radical, caminhos que normalmente implicavam um com-

promisso de serviço, de caridade e de missão. Habitualmente a missão 



concretizava-se dentro do próprio contexto em que viviam; b) as mulheres lutaram 

de maneira especial por encontrar formas ou modos de expressar o fervor evan-

gélico e espiritual que pudesse alcançar ‘aceitação’ dentro do modo de ver e dos 

parâmetros da sociedade e da Igreja do seu tempo. 

 

Os franciscanos e a missão 
Na Regra de 1221, as exortações e directrizes de Francisco para a Missão abran-

giam todos os frades, sem importar o lugar onde estivessem, seja entre os sarra-

cenos ou a pregar em países cristãos. A compreensão da Missão não era limitada 

geograficamente. 

Entre os sarracenos assumiu uma grande variedade de formas. Depois da visita de 

Francisco ao Santo Sepulcro, em 1220, os franciscanos consideraram a guarda da 

Terra Santa como parte da sua missão.  

Um outro centro de interesse da missão franciscana era vivida no âmbito intelec-

tual.  

 

Domingos de Gusmão  
Ainda que o contexto sociopolítico, religioso e eclesial fosse semelhante para Fran-

cisco e Domingos, as características do mundo de Domingos levaram-no a ser e a 

ver a Missão de modo diferente. 

Domingos nasceu em 1170, em Castela, que tinha sido reconquistada aos mouros 

havia pouco tempo. Outro elemento  que influenciou Domingos no seu modo de 

entender futuramente a Missão foi a presença dos cátaros ou albigenses. Os cáta-

ros eram um movimento de pregadores leigos que tinham conseguido boa aceita-

ção entre os muitos que se sentiam desiludidos com o clero, mais interessado no 

poder e na riqueza do que na pregação do Evangelho. E tinham organizado um 

movimento anti-Igreja, no início do século XIII. Eram por isso considerados como 

hereges. Era preciso que a Igreja actuasse, mas esta não tinha conseguido dar a 

resposta adequada. Até que Domingos apareceu em cena. 

Depois de várias experiências, Domingos como fundou uma comunidade de pre-

gadores em Toulouse, para ajudar o bispo na tarefa de fazer frente ao que era 

considerado uma heresia, e para instruir os fiéis na fé. Desde os começos, os es-

forços dos dominicanos centra-se-iam em explicar a fé através do que se chamava 

pregação doutrinal, geralmente reservada aos clérigos formados. Nisto distinguia-

se da pregação penitencial acerca da fé, do arrependimento e da conduta moral, 

mais praticada pelos primeiros franciscanos. 

 

Mulheres dominicanas e leigos 
Os conventos para mulheres foram surgindo rapidamente como consequência de 

motivações religiosas mas também de factores sociológicos. A vida de convento, 

por exemplo, proporcionava uma boa alternativa à do casamento numa sociedade 



em que o número das mulheres era maior do que o dos homens, em grande parte 

devido às cruzadas. 

 

Catarina de Sena 
A personalidade mais famosa da Ordem Terceira de São Domingos é Catarina de 

Sena. Nasceu em 1347, numa altura em que o mundo era devastado pela peste 

bubónica, no meio de guerras entre as cidades-estado e com o papado em luta. 

Depois de uns anos a cuidar dos doentes, pobres, prisioneiros e vítimas da peste, 

em 1374, começou uma nova fase para ela: entrou no amplo mundo político e ecle-

sial. Morreu em Roma, com 36 anos, no ano 1380. 

Apesar de nunca ter aprendido a escrever, grande parte da sua vida foi virada para 

ditar cartas e textos piedosos, sendo uma das três mulheres que a Igreja Católica 

declarou como Doutoras da Igreja. 

Num tempo em que as mulheres procuravam uma forma de vida que fosse reco-

nhecida oficialmente pela Igreja, Catarina de Sena foi precursora e paradigma da 

missão, não só a respeito de outras mulheres mas também de homens. 

 

Os dominicanos e a Missão 
A pregação é a origem e finalidade da missão dos Frades Pregadores, e a sua espi-

ritualidade não pode ser separada da sua missão. 

Num mundo como o de Domingos, eram os cátaros que mais precisavam de ouvir 

o Evangelho. Num tempo em que os sacerdotes e os monges na Europa não eram 

capazes de responder plenamente nem aos anseios de abertura ao Evangelho nem 

à necessidade de uma melhor compreensão da fé, Domingos e os seus frades de-

dicaram-se a essa missão. 

Para que os Pregadores cumprissem bem a sua tarefa, Domingos viu a necessidade 

fundamental de um estudo disciplinado. 

 

O modelo mendicante da Missão 
Partilhando ‘raízes enraizadas no mesmo solo’, com as beguinas, valdenses, ‘humi-

liati’ e penitentes, os dominicanos e franciscanos apareceram como aqueles que 

foram capazes de combinar, com um alcance largo, a dinâmica evangélica com um 

fundamento teológico sólido, apropriados para a Igreja do seu tempo. No seu con-

junto, os mendicantes encontravam-se na vanguarda da Missão, uma Missão com 

muitas e diferentes facetas: uns insistindo mais na pregação doutrinal, outros na 

pregação penitencial. 

 

Implicações para a Missão, hoje 
É importante a ligação entre o estudo teológico e o apostolado, entre a reflexão 

teológica e a prática missionária. O movimento mendicante mostra um modelo de 



missão que dá menor ênfase ao mosteiro e se centra mais em sair ao encontro das 

pessoas e em pregar explicitamente a Palavra de Deus. 

A propósito de São Francisco, escreveu Mary Motte: “A vida de Francisco oferece 

uma outra maneira de comunicar o Evangelho: um modelo proposto pela Encar-

nação. A imagem de Deus que Se faz humanidade atraiu a imaginação de Francisco 

e transformou o seu entendimento acerca de si mesmo na relação com Deus e com 

toda a criação. Aproximou-se do leproso e foi transformado quando o leproso o 

abraçou. Numa pessoa consumida por uma das piores doenças do tempo, especi-

almente repugnante, Francisco descobriu o abraço do Deus sofredor…” 

Isto fê-lo estar com o sultão de outra maneira, aprendendo dele, mas fê-lo também 

descobrir e compreender a integridade da criação e da ecologia em relação à mis-

são de hoje. 

O Vaticano II há-de redescobrir a espiritualidade laical, a preocupação da Igreja e 

da missão em entrar em diálogo com o mundo moderno; ou também a insistência 

do papa Francisco na Ecologia. 

 

 

 

A MISSÃO NA ERA DOS DESCOBRIMENTOS  

(1492-1773) 
Conquistadores, Profetas e Sábios 

 

A segunda metade do século XV marcou o fim da sociedade e da Igreja medievais. 

Mas, já antes, a renovação evangélica e missionária da Baixa Idade Média tinha 

perdido o seu dinamismo. A Igreja latina ocidental estava demasiado preocupada 

e debilitada pelos seus próprios problemas e tensões internas, situações que, em 

grande parte levaram às reformas protestante e católica do século XVI. Politica-

mente falando, a Europa estava mergulhada na sua tarefa de restabelecer e asse-

gurar as suas fronteiras contra o domínio muçulmano. 

Mas esta sensação de estar cercados pelo Islão, o Saara e o Oceano Atlântico des-

vaneceu-se com os ‘descobrimentos’ europeus de novos povos e novas terras em 

regiões distantes do mundo, a começar por Cristóvão Colombo, em 1492. 

Um novo movimento missionário, especialmente na Igreja Católica, acompanharia 

a expansão político-económica e a invasão do Ocidente. Este ‘casamento’ entre a 

Igreja e o Estado será um dos muitos factores que contribuirão para o nascimento 

de diferentes modelos missionários que, a partir daí, entrarão continuamente em 

conflito. 

 



A Missão nas igrejas do Ocidente 
 

O contexto sociopolítico 
Em 1492 Cristóvão Colombo cruzou o Atlântico, sete anos depois, Vasco da Gama 

dobrou o Cabo da Boa Esperança, para chegar à Índia. Estes descobrimentos foram 

seguidos por expedições de soldados, colonizadores e missionários, principal-

mente de Portugal e Espanha. Um dos aspectos mais terríveis destas conquistas 

foi a questão dos escravos. 

 

Contexto religioso 
A euforia da novidade neste período inflamou a imaginação religiosa colectiva com 

a possibilidade de que todos estes ‘novos’ povos depressa se converteriam ao Cris-

tianismo. Foi um momento de grande optimismo e entusiasmo missionário. 

Por outro lado, na Europa, começou a ruminar uma renovação religiosa com a Re-

forma protestante (Lutero, Calvino) e a contra-Reforma católica. O Concílio de 

Trento foi um concílio de reforma radical da Igreja a todos os níveis. Esta Reforma 

católica teve como consequência a renovação das ordens religiosas mais antigas, 

mas também a fundação de novas: Inácio de Loiola com os jesuítas, Vicente de 

Paulo e a Congregação da Missão, Luísa de Marillac e as Filhas da Caridade, por 

exemplo. 

Durante este período cunhou-se o termo missão, e começou a ser usado no seu 

sentido contemporâneo. Os recém fundados jesuítas, começaram a utilizar o 

termo missão no seu sentido genérico de levar a cabo os encargos que o Papa lhes 

pedia. 

 

Contexto institucional 
No século XVI, por causa das disputas das terras descobertas entre Portugal e Es-

panha, o papa traçou uma linha do Pólo Norte ao Pólo Sul, criou um sistema de 

padroados e deu aos reis os direitos e as responsabilidades da tarefa missionária. 

Com esta mentalidade teocrática, as metas passaram a ser: anexar as terras con-

quistadas e incorporar os povos baptizados à Igreja Católica.  

Na segunda metade do século XVI, os papas começaram a reclamar o direito e a 

responsabilidade da Igreja na missão, o que culminou, em 1622, na fundação da 

Sagrada Congregação para a Propagação da Fé (Propaganda Fidei). 

 

Modelos de Missão na Igreja Católica da América 
Temos o modelo profético de Bartolomeu de las Casas, o melhor representante 

dos missionários que se levantaram contra o sistema de ‘comenda’, em que os es-

cravos eram obrigados a ser baptizados.  



Depois, temos o modelo convento: alguns missionários com algumas famílias e 

centenas de indígenas, vivendo juntos numa espécie de ‘aldeia cristã’ que tinha 

igreja, hospital, escola e orfanato. Era aí que esses missionários pregavam, conver-

tiam e baptizavam. 

Há ainda o modelo das ‘reduções’ jesuítas: em 1503, a coroa espanhola ordenou 

que os indígenas se reunissem em aldeamentos ou reduções, para os humanizar, 

civilizar e, finalmente, evangelizar. 

 

Modelos de Missão na Igreja Católica na Ásia 
Em contraste com o esquema de conquista e colonização na América, os portugue-

ses estenderam o seu poder na Ásia de modo diferente. Ficaram surpreendidos ao 

encontrar na Índia os ‘cristãos de São Tomé’, com uma história e tradição mais an-

tigas que a sua. 

Foram os jesuítas que desempenharam um papel determinante na construção de 

um modelo missionário de adaptação. Tendo por trás o humanismo renascentista, 

os jesuítas opuseram-se ao modelo de tabula rasa dos franciscanos e dominicanos, 

bem como aos métodos de conquista portugueses. Um desses jesuítas é Francisco 

Xavier. Insistiu na importância da tradução, que é já uma forma de adaptação. 

 

Sagrada Congregação para a Propagação da Fé 
Foi criada em 1622, para que fosse o Papa a determinar a actividade missionária e 

não as autoridades civis. Em 1663 foi criado em Paris um seminário para preparar 

sacerdotes diocesanos franceses para o trabalho missionário, e para a promoção 

do clero e bispos indígenas nas diferentes partes do mundo. 

 

Implicações contemporâneas para a teologia da missão 
Também o Vaticano II enfrentou a questão da relação entre liberdade religiosa, 

salvação e eclesiologia no documento Dignitatis Humanae (declaração sobre a li-

berdade religiosa). Não certamente por coincidência foi um dos documentos mais 

difíceis de elaborar, mas é considerado por muitos especialistas o documento do 

Vaticano II com maior alcance e significado. A compreensão da liberdade religiosa, 

da natureza humana, da salvação e da eclesiologia continuam a ser o eixo central 

na configuração dos nossos modelos de missão. 

Todos somos filhos do nosso tempo e somos chamados a assumir as constantes 

da actividade missionária cristã dentro do nosso próprio contexto histórico, cultu-

ral e religioso. 

 


