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O itinerário espiritual

da Congregação
ao longo da sua história

1.

A COMUNIDADE DAS ORIGENS

Os

"Regulamentos" de Poullart des Places são a fonte de inspiração para as primeiras Regras da Congregação de 1734. Da
Regra das origens que Poullart des Places deve ter elaborado,
restam apenas umas pequenas referências.

As
I

.

características fundamentais destes

Uma

Regulamentos

são:

comunidade de oração.

"Uma

- que vive uma consagração especial ao Espírito Santo;
- que ama ternamente Maria concebida sem pecado, sob cuja protecção, todos os membros são consagrados ao Espírito Santo;
- uma vida eucarística e uma vivência litúrgica esmeradas;
- com um espírito de oração que anima o dia inteiro, vivendo intensãmente a presença do Espírito Santo e buscando continuamente a

comunidade de
oração."

vontade de Deus.
2.

Uma comunidade

Os

aspirantes

do-se para preferir e assumir

com uma

"Uma

de pobres.

devem ser pobres

com

e viver

como pobres,

alegria as tarefas

preparan-

comunidade de

mais humildes

pobres."

total disponibilidade evangélica.

Adélio Torres Neiva, missionário espiritano, licenciado

em

História pela

Universidade de Coimbra, professor de Missiologia na Universidade Católica, Chefe
de Redacção da revista Portugal

em Africa,

Director da Revista Encontro. Foi

Conselheiro Geral da Congregação do Espírito Santo de 1974 a 1986 e tem escrito
vários livros, dezenas de artigos e proferido centenas de conferências, merecendo
particular destaque a Historia da Província Portuguesa. Actualmente é o Redactor
chefe

da revista "Missão Espiritana"
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"Uma

3.

comunidade

O

apostólica."

Uma comunidade

apostólica.

fim da sociedade é formar sacerdotes para os ministérios
mais humildes, desprendidos dos bens do mundo, dispostos a ir para
onde os bispos os enviarem; sacerdotes, com ciência e virtude, capazes

de exercer digna e eficazmente o ministério pastoral.

Uma comunidade fraterna.

"Uma

4.

comunidade

Poullart des Places quer que reine

fraterna."

em casa uma grande

atmos-

mútuo, de atenção aos outros e de simplicidade, disposições que hão-de acompanhar os mais
pequenos detalhes e atitudes, na linguagem, no trato, com uma caridade particular para com os doentes.
fera de caridade entre todos, de respeito

Os
-

traços fundamentais desta

a consagração e

doação

total a

comunidade são portanto:

Deus com docilidade ao
sem pecado;

Espírito

Santo, sob a tutela de Maria concebida

- ciência e virtude intensas para um apostolado autêntico e eficaz;
- uma mística de pobreza espiritual e material que permita viver em

-

profundidade a união com Deus;
um zelo apostólico ardente para preferir e amar com alegria, em
permanente disponibilidade, os lugares mais humildes na Igreja,
aqueles que

ninguém

quer, inclusive, entre os

Poullart des Places, por

infiéis.

recomendação dos

Jesuítas,

uma

conseguiu

Rua des
Cordiers para seminaristas. Esta casa podia ser legalmente uma casa
de caridade ou um seminário mas não uma comunidade religiosa ou
uma congregação, pois para isso precisava das Cartas Patentes do rei,
autorização do Arcebispo de Paris para abrir

uma

casa na

que vigorava desde 1666. Sabemos que na verdade,
que um seminário e tinha todos os contornos de
uma comunidade religiosa, pois a ela eram admitidos leigos, como o
alfaiate e o cozinheiro, que se inseriam na dinâmica do grupo. O
nome que aparece nos Regulamentos é sempre casa.
Por aqui vemos que a herança que recebemos de Poullart des
Places foi mais um espírito que uma comunidade religiosa. Efectivamente os Regulamentos não falam de votos religiosos, embora tesegundo

lei

essa casa era mais

nham um

artigo sobre a modéstia, outro sobre a obediência e são

muito exigentes

a respeito

da pobreza.

O

P. Louis Bouic, segundo sucessor de Poullart des Places e
Superior Geral durante 53 anos, foi o instrumento providencial para
consolidar sua obra. Bouic depressa assimilou o espírito do fundador,
tanto mais que se fez rodear de companheiros contemporâneos de
Poullart des Places: os PP. Pierre Caris, que foi o ecónomo da comunidade durante muitos anos e o P. Thomas, que viria a escrever a

primeira biografia do fundador.
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A Bouic devemos:
- o reconhecimento legal da Congregação pelo rei da França, Luís
XV, através das Cartas Patentes de 25 de Março de 1726;
- a redacção das primeiras Regras e Constituições.da Congregação;
- a aprovação canónica destas Regras pelo Arcebispo de Paris Mons.
William de Vintimille

em

1734;

- o estabelecimento do Seminário do Espírito Santo em edifício próprio na rua des Postes (hoje Rua Lhomond)
- a abertura dos Espiritanos às missões longínquas, nomeadamente
às missões no Ultramar e às missões entre os infiéis.

As "Cartas Patentes" de 1726 dão-nos a primeira formulação
do que os imediatos sucessores de Poullart des Places criam ser os
objectivos da comunidade e do seminário do Espírito Santo. O texto
fala de uma fundação em 1703 e de um estabelecimento consagrado
ao Espírito Santo e à Virgem Maria concebida sem pecado, cuja finalidade era "formar, mediante

uma

vida dura, laboriosa e desinteressada,

vigários, missionários e eclesiásticos

que sirvam nos

hospitais,

nas paró-

quias pobres e nos postos abandonados para os quais os Bispos não encon-

tram ninguém'.

Em

2 3

1733, Bouic, assistido por quatro directores do Seminário

Thomas que estavam no seminário desde o ano de 1704, primeiro como alunos, depois como directores,
lançaram mãos à obra para compor as Regras.
seu objectivo era juntar aos elementos já contidos nos Regulamentos Gerais e Particulares de Poullart des Places, os usos não
escritos que tivessem sido adoptados, permanecendo inteiramente
fiéis ao espírito do fundador.
Estes estatutos foram aprovados por Mons. Vintimille, Arcebispo de Paris e sucessor do Cardeal de Nouailles, a 2 de Janeiro de
1734 com o título latino de "Regras e Constituições da Sociedade e Seminário do Espírito Santo sob a tutela da Virgem Imaculada 4 com a
condição da Sociedade ficar sob a sua jurisdição.
30 de Julho de 1734 a Câmara das Contas registava as Cartas Patentes do Rei e reconhecia, portanto, a existência legal da Coentre os quais os PP. Caris e

O

1

A

munidade.
Nestas Regras, a comunidade é reconhecida como Sociedade,
do Arcebispo de Paris e seus sucessores.
De notar que os bispos, em geral, não favoreciam a fundação de novas
congregações e opunham-se à emissão de Votos, sobretudo os Votos
Solenes, pois isso limitava a sua jurisdição sobre eles. Os próprios votos
simples, então quase sempre privados, eram muitas vezes obstáculo à
sujeita à jurisdição imediata

Notes

et

Documents. Comp. 1703-1914

p.

3-6

Joseph Michel Poullart des Places p 218-219;

Ramos

Seixas. Antologia Espiritaria

lp.212
Le Floch. Vie de Poullart des Places

p.

596
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sua aprovação. Para prevenir conflitos, a maior parte dos fundadores
renunciava a impor Votos aos seus discípulos. Os termos Irmãos, Comunidade, Regras, Votos provocava alergia na Corte e na Cúria. 5
"O seu perfil
seu perfil espiritual é o de uma congregação religiosa em
espiritual é o de
todas as suas coordenadas: espiritualidade, organização e formação.
uma congregação
Nestas Regras a Sociedade é apresentada como tendo por finareligiosa em
lidade educar os clérigos pobres no zelo e na disciplina eclesiástica e no
todas as suas
amor fiel, nas virtudes principalmente na obediência e na pobreza, para
coordenadas:
que estejam nas mãos dos Prelados, preparados para tudo, para servir nos
espiritualidade,
hospitais, evangelizar os pobres, inclusive os infiéis, não só a preferir mas
organização e
a amar de todo o coração as tarefas eclesiásticas para as suais dificilmente
formação."
se encontram obreiros (Cap. I)
que deve caracterizar os padres que saem do Seminário é a
sua disponibilidade total (paratus ad omnia) nas mãos dos Prelados.
Esta disponibilidade deve-os tornar aptos não só para aceitar mas
também para amar de todo o coração e preferir a todos os outros, os
ministérios eclesiásticos mais humildes e os mais penosos, para os

O

.

O

quais dificilmente se encontram obreiros.

O

texto precisa estas fun-

Evangelho aos pobres
horizonte novo na vocação espiritana.

ções: o serviço dos hospitais, anunciar o

mo entre

os infiéis,

O

um

e

mes-

núcleo da sua espiritualidade desbobina-se através das

se-

guintes linhas de força:
1.

Consagração ao

Espírito Santo,

com

adoração; para serem animados pelo fogo do

total entrega, docilidade e

amor divino

e

com renova-

A

fórmula da conção anual desta consagração no dia do Pentecostes.
sagração é a mesma de Poullart des Places de 27 de Maio de 1703.

devoção a Maria Imaculada, com plena docilidade ao
com uma vida de pureza angelical.
3. Espírito apostólico: vivido em profunda união com Deus ao
serviço dos mais pobres.
núcleo vital da espiritualidade
4. Disponibilidade evangélica:
espiritana é a disponibilidade.
Regra de 1734, que é a versão que
actualiza a Regra das Origens (1706) apresenta o carisma espiritano
como um carisma de disponibilidade evangélica na fidelidade ao Espírito para o serviço dos pobres. Muitos dos tesouros da tradição espiritana são traduzidos em expressões que atravessaram sucessivas
gerações durante trezentos anos de história, como por exemplo: "um
só coração e uma só alma", "preparados para tudo", "os lugares mais
abandonados na Igreja de Deus, para os quais dificilmente se encon2. Filial

Espírito Santo;

O

A

Os

três

grandes

traços da
espiritualidade
espiritana

podem

resumir-se em:

união

com

Deus,

desprezo do

mundo

e serviço

aos mais pobres.

tram obreiros".
grandes traços da espiritualidade espiritana podem recom Deus, desprezo do mundo e serviço aos mais
pobres.
P. Besnard, na sua biografia de Luís Grignion de Monfort,
define assim a espiritualidade dos Espiritanos: "Formados em todas as

Os

três

sumir-se em: união

O

5

Joseph Michel. Poullart des Places p 218-219;

lp.212
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funções do ministério sagrado e no exercício de todas as virtudes, têm um
elevado espírito de desprendimento, de zelo, de obediência; dedicam-se às

sem outro cuidado a não ser de a servir e de lhe
serem úteis. Nas mãos dos Superiores imediatos, ao primeiro sinal da sua
vontade (sempre segundo o beneplácito dos Bispos) formam como que um
corpo de tropas auxiliares, sempre dispostos a ir para onde haja almas a
salvar, dedicando-se preferentemente à Obra das Missões, tanto estrangeiras como nacionais. Oferecem- se para residir nos lugares mais pobres,
mais abandonados, para os quais dificilmente se encontram obreiros. Se é
necessidades da Igreja,

numa zona

ou enterrar-se nos recônditos de
seminário, dirigir uma comunidade pobre, ainda que seja necessário atravessar os mares e ir até ao fim
do mundo para ganhar uma alma para Jesus Cristo, a sua divisa é: ecce
ò
ego, mitte me (Is. 6.8)
.aqui estou, enviai-me\
5. Abandono total e confiante na Providência de Deus.
6. Espírito de simplicidade e pobreza pessoal, partilhando com
alegria a fraternidade, as privações e os postos mais difíceis. É a mística da pobreza de Poullart des Places.
7. Profunda vida eucarística e esmerada vivência litúrgica.
necessário mergulhar

um

hospital, ensinar

num

.

8. Sólida

colégio

rural

ou

num

.

formação

intelectual, ortodoxia doutrinal e fidelidade

à

Igreja.

7

Segundo Koren,

os dois elementos fundamentais do carisma
segundo as Regras de 1734 são a disponibilidade evangélica e a atenção ao Espírito Santo manifestado nas circunstâncias
concretas da vida.
espiritano,

A disponibilidade evangélica

1

A

"A

primeira característica do carisma espiritano das origens é

sem dúvida

a disponibilidade evangélica. Esta disponibilidade

tem

disponibilidade

evangélica."

O

primeiro é a disponibilidade para com Nosso Senhor: nós colocamo-nos diante de Deus para nos pormos à sua disposição. "Eis-me aqui, Senhor". Em segundo lugar disponibilidade para
dois aspectos:

com

os irmãos: "Eis-me aqui, enviai-me". Tal é a base

da nossa vida

apostólica.

Esta dupla disponibilidade implica antes de mais

dade

uma

intimi-

com

Deus, através da oração e da pobreza evangélica.
segundo elemento da disponibilidade é a pobreza evangélica, na sua dupla dimensão: pobreza material e pobreza espiritual
pobreza espiritual manifesta-se sobretudo por uma atenção permanente de abertura ao mundo: é a abertura aos sinais dos tempos.

O

A
"A atenção ao

nhos

2.

A atenção ao Espírito Santo no quotidiano da vida.

Espírito

E

a atenção ao Espírito Santo que permite discernir os cami-

no quotidiano

e os apelos

6

Besnard

7

Ramos

in

de Deus.

Koren Les

Spiritains

A

abertura aos sinais dos tempos é parte

da vida."

p 286-288

Seixas. Antologia Espiritna

I p.

Santo

232-237
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constitutiva da nossa espiritualidade. Maria é o
ra aos sinais de

2.

Deus

e aos

modelo desta abertu-

tempos novos. 8

A ABERTURA ÀS MISSÕES LONGÍNQUAS

Uma das novidades das Regras de 1734 foi a abertura da Sociedade às missões longínquas. É a primeira menção específica das
missões longínquas nas nossas Regras. Se o fundador não faz menção deste campo de apostolado, não é porque não tivesse pensado
nele; de facto sabemos que, no momento da sua conversãoele confessou pensar em consagrar a sua vida aos infiéis. Mas no século
XVIII os Espiritanos não podiam ir para as missões a não ser por
intermédio das Missões Estrangeiras; ora este instituto era acusado
de Jansenismo. Mas logo que as circunstâncias permitiram a ida dos
Espiritanos para as missões, eles imediatamente se abriram a esta
fronteira. Isto aconteceu porque em 1732 o bispo do Quebec se
dirigiu ao Seminário do Espírito Santo a pedir missionários para a
sua diocese. Assim se abriria um processo que acabaria por voltar os
Espiritanos decididamente para as colónias francesas e para as missões longínquas.
3.

A VOCAÇÃO MISSIONÁRIA DA CONGREGAÇÃO

Esta abertura de horizontes no campo apostólico, interessou
muito à Propaganda Fide, que acabou por pedir para conhecer as

Regras e Constituições dos Espiritanos. Aproveitou-se então para peaprovação da Santa Sé, que foi obtida a 11 de Janeiro de 1824.
Por este decreto da Propaganda, a Congregação era elevada a Sociedade canonicamente instituída, dependendo da Santa Sé e actuando
sobre a jurisdição da Propaganda para "tudo o que diz respeito às
missões, presentes e futuras". 9 Canonicamente a Sociedade continuava sujeita à autoridade diocesana no que se referia à Casa Mãe, ao
Seminário, e eleição do superior. Como o campo das missões longínquas ultrapassava a jurisdição do Arcebispo de Paris, neste domínio
a Sociedade estava dependente da Santa Sé.
Esta mudança de agulha iniciou um processo que só terminaria
com o decreto da Propaganda em 1855, em que a Sociedade passaria
de Sociedade de Vida Apostólica, a Congregação Religiosa. Em 1856
aparecerão as novas Regras e Constituições da Congregação do Espírito
Santo, agora totalmente dependentes da Santa Sé.
Nestas novas Regras o fim da Sociedade em nada mudou, pois
continua a ser "educar os clérigos pobres" prontos para qualquer trabalho. No entanto, como a partir de 1802, a Concordata fornecia bolsas
dir a

Henry Koren Essai sur le charisme
Christian de Maré. Aux racines de

Ramos
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I p.

287

spiritain
l

au

fil

de

l

'histoire

'arhre spiritaine p.

de 1703 àl839, in

179-180
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de estudo a todos os seminaristas de França e os bispos diocesanos
começam a assumir o encargo da formação dos estudantes pobres das
suas dioceses, o Seminário do Espírito Santo, segundo a Ordenação
Real de 1819 foi especialmente encarregado de formar padres para as
colónias francesas, ficando a chamar-se Seminário Colonial.
E portanto de presumir que, com esta orientação do Seminário
cada vez mais exclusivamente missionária, a cláusula da pobreza começasse a ser cada vez menos relevante. Já na Regra de 1734, a pobreza era a última das três condições para a admissão.
Que pensar desta orientação cada vez mais missionária a partir
de 1734 e do seu carácter exclusivamente missionário a partir da
Revolução Francesa?
Na sua carta de 27 de Dezembro de 1855, o P. Schwindenhammer fala de desvio do fim primitivo da Congregação. Mas talvez seja
mais justo falar de evolução progressiva, devido às novas circunstâncias. Com efeito, as circunstâncias que tinham motivado a fundação
do Seminário de Poullart des Places tinham progressivamente desaparecido durante o século XVIII e sobretudo depois da Revolução,
com a criação dos Seminários maiores, tais como hoje os conhecemos. Bolsas de estudo abriam as portas aos seminaristas pobres.
Diante desta evolução, é natural que os directores do Seminário tenham procurado para os seus alunos, sectores de apostolado,
fora do quadro dos seminários diocesanos, ou seja, as missões em
geral, como indica a Regra de 1734 e depois, de uma maneira precisa,
as missões confiadas à Congregação.
4.

OS ANOS DA CRISE E O PROJECTO FOURDINIER

O

Seminário fornecia padres para

com

do Seminário
cada vez mais
exclusivamente
missionária,
a cláusula

da pobreza

começa

mas uma vez

relevante."

saídos

do seminário, os antigos alunos escapavam à autoridade superior
que não tinha nenhum poder sobre eles, apesar de ter a responsabilidade. Muitas vezes eram mesmo obrigados a mandar para as missões padres que vinham directamente das suas dioceses de origem.
Havia queixas sobre o testemunho apostólico negativo destes padres, mas o superior nada podia fazer: não os podia chamar nem
fazer

mudar de lugar.
O novo Superior

Geral, P. Fourdinier, eleito

em

a ser

cada vez menos

A organização das missões coloniais deixava muito a desejar.
as colónias,

esta

orientação

1832, queren-

do reformar o clero das colónias concebeu o projecto de associar todos estes padres à Congregação. Ficariam sujeitos ao Superior, seguiriam a Regra com exercícios regulares. Cada membro deveria prestar
obediência ao Superior Geral, que o poderia chamar para a França
ou fazê-lo mudar de lugar. Viveriam em comunidade com um superior local. Os bens deveriam ser postos em comum e o que sobejasse
seria enviado para o Prefeito Apostólico que era também o superior
local. Este guardaria um terço para a missão e mandaria o resto para
a Casa Mãe. Cada membro guardaria o seu património pessoal e remissão espiritaria

O itinerário espiritual da Congregação ao longo da sua história
cebia roupa para vestir e os estipêndios da missa.
pertencia, à Congregação.

O

resto

do fundo

10

Diante da oposição dos Prefeitos Apostólicos que não estavam
interessado
ticências

em

ter outra autoridade superior à deles e diante das re-

do Arcebispo de

Paris e dos próprios padres, este projecto

não vingou.
Então Fourdinier procurou uma solução mais branda, publicando o livro "Excerta ex Regulis et Constitutionibus Sodalitii Sancti
Spitritus sub Imaculatae Virginis tutela" em que acrescenta umas pequenas modificações à revisão da Regra de 1824. Nelas se relaxa um
pouco a pobreza, introduzindo a possibilidade de cada um poder reter
um pecúlio ou dinheiro próprio. Cada um poderia guardar um pouco

bem como

de dinheiro,

o estipêndio de missa para roupa e outras

despesas pessoais.

Uma outra modificação era que

a Sociedade tinha a responsa-

bilidade das missões nas colónias francesas, tanto pelos seus

bros

como

pelos padres formados para isso

Logo após

a

morte de Fourdinier.

em

1845,

revisão das Regras que era idêntica à de 1824,

Excerta de Fourdinier

12

A

mem-

no Seminário. 11
foi feita

uma nova

com

o acrescento dos
modificação relativamente às anteriores

era muito pequena.
5. RELANÇAMENTO DA CONGREGAÇÃO.
A REGRA DE 1848: A MISSÃO UNIVERSAL

A seguir a Fourdinier foi superior geral o P. Leguay

(o P.

War-

apenas superior interino), que nem sequer era membro do
Instituto e por isso foi necessário pedir a respectiva dispensa à Santa
Sé. Era um bom amigo do Seminário e em geral concordava com as
políticas dos seus predecessores.
Leguay estudou o texto das Regras e Constituições e concluiu
Congregação de
que elas precisavam de uma reforma substancial.
1847 era já muito diferente da de 1724. Temos as Actas de uma reunião do Conselho Geral de 14 de Dezembro de 1847 em que são
apresentados os motivos que inspiravam as mudanças introduzidas
cópia desta minuta foi enviada para
na edição das Regras de 1848.
a Propaganda juntamente com o texto das Constituições e ajudamnos a fazer o estudo do texto.
Segundo estas minutas, a Congregação no princípio era uma Sociedade de Padres cuja finalidade era preparar jovens para o sacerdócio
que, devido à sua pobreza, não podiam pagar as despesas no seminário.
Era uma Congregação puramente diocesana, que não podia
enviar os seus membros para fora da diocese de Paris; os estudantes
net

foi

A

A

NDIXp. h7
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que deixavam o seminário iam trabalhar para outras dioceses de
França e para as missões mas não eram membros da Congregação.
Há muito, sobretudo desde 1816, a Congregação já não trabalhava exclusivamente com estudantes pobres, mas admitia estudantes da classe média e mesmo ricos. Também desde essa data deixou
de enviar os estudantes para os hospícios ou paróquias pobres, como
o fizera no passado.
Desde 1816 a Congregação foi encarregada de fornecer o pessoal para as colónias francesas,

mesmo

para cargos mais elevados e

"Desde 1816 a

Congregação

com

foi

encarregada de

a permissão da Santa Sé.
Para cumprimento desta missão o Seminário foi obrigado a re- fornecer o pessoal
para as colónias
crutar padres nas várias dioceses, bem como estudantes do seu prófrancesas"
prio seminário. Os que não pertenciam à Congregação estavam ordinariamente menos bem preparados, menos disciplinados e menos
Congregação só deveria aceitar candidatos para o
bem dirigidos.
noviciado que quisessem passar pelo seminário e que fossem destinados a ser membros da Congregação.
Esta Congregação deveria portanto ser completamente diferente da Congregação do Espírito Santo original, pois que tinha uma
finalidade diferente. Precisava de deixar de ser congregação diocesana, dependente do Arcebispo de Paris, para ser congregação apostólica, dependente directamente da Propaganda.
Para a mudança da sua finalidade bastava mudar a palavra
"clérigos" por "membros".
Assim, o seminário não devia aceitar senão aspirantes a espiritanos e os padres das colónias seriam convidados a filiar-se na Conisto

A

gregação.

uma Segunda Ordem,
Congregação por laços espirituais enquanto os da Primeira Ordem poriam em comum o que sobejasse dos honorários das missas e dos rendimentos do ministério, depois de reterem o que lhes fizesse falta, sem necessidade de dar conta
das despesas feitas. Era um grave entorse à Regra de 1734, que previa
Para

cujos

facilitar as coisas, instituir-se-ia

membros

só ficariam unidos à

a partilha comum de todos os fundos, encarregando-se a Sociedade
de providenciar a tudo o que fosse necessário. Este projecto adoptado pelo Conselho Geral a 14 de Dezembro de 1847 foi submetido a
Roma, que aprovou as Novas Regras a 1 1 de Março de 1848.
fim da Congregação, tal como aparece nestas Regras apresenta
algumas diferenças relativamente às Regras de 1734 e de 1824.
fim do
Instituto já não é formar clérigos pobres, mas formar membros (sodales),
o que se compreende pois que se pretendia enviar para as missões todos
os membros (da 1- e da 2- Ordem) da Congregação.
erro foi mudar
simplesmente uma palavra (membros em vez de clérigos) quando era toda
a frase que deveria ter sido mudada.
P. Libermann diria mais tarde que
o nosso fim não é simplesmente formar membros nessas virtudes, mas
abraçar as obras apostólicas que nos são propostas. É para isso que se
formam os membros: a formação não é um fim mas um meio. Mas só em

O

O

O

"o nosso fim não
é

simplesmente

formar membros
nessas virtudes,

O

mas abraçar

as

obras apostólicas

missão

que nos são
propostas."
espiritaria
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1922 é que

as

Regras passarão a dizer que "a Congregação tem por fim

próprio e distintivo os ministérios humildes e penosos".

Aqui o fim continua a ser "a formação dos membros no zelo e na
amor das virtudes, sobretudo da obediência e da pobre-

disciplina eclesiástica,
za,

para que estejam dispostos a tudo, nas mãos dos Prelados, para evangelizar
em qualquer parte, inclusive entre os infiéis, não só aceitando como

os pobres

preferindo e

amando

as tarefas eclesiásticas mais humildes e mais laboriosas.

Finalmente, formar e

nos chamem.

13

dirigir os clérigos

nos seminários diocesanos, cujos bispos

Esta pequena palavra

alcance pois que

"mesmo

parte. "Evangelizar os pobres e os infiéis

dá ao

instituto

haja pobres e

uma vocação
- ficaria

infiéis

os infiéis"

acrescentado "ubicumque", ou

foi

onde quer que

missionária universal:

tem

seja:

eles

um grande

em

estejam'

qualquer

- o que

Em toda parte onde

a ser o horizonte da vocação espiritam.

Uma frase nova termina a alínea: "Enfim, a Congregação encarregarse-á

da direcção dos seminários diocesanos, quando

Desde 1737,

os Espiritanos

tinham

os bispos o solicitarem".

dirigido durante alguns

anos os seminários de Meaux e Verdun e em 1777 tinham aceitado
em princípio dirigir o seminário da Córsega. Havia portanto uma tradição espiritana nesta vertente.
Duas hipóteses podem justificar este acrescento às Regras: deixar aos Espiritanos uma porta aberta, caso esta reorganização não
resultasse ou então, na hipótese de as missões coloniais lhes serem
retiradas

rem ao

mo

terem

estava

activos

um campo de acção ou ainda a hipótese de se coloca-

serviço das igrejas de França

em

nítido recuo.

O

numa

em que o galicanisum dos centros mais

altura

seminário era

do ultramontanismo: era possível que certos bispos que tivesEspírito Santo viessem a chamar os

sem frequentado o seminário do

Espiritanos para dirigir os seus seminários.

em 1855.
notar ainda a obrigatoriedade da vida comunitária, recen-

Esta cláusula virá a ser suprimida

De

temente introduzida.

também o poder central do qual dependiam
como os superiores eclesiásticos.

Relançava-se
to os missionários

tan-

O ponto débil destas Regras era a prática da pobreza: os honoao arbítrio de cada um, com a simples condição de entregar o supérfluo no fim do ano para a caixa comum.
Também a existência de uma "segunda ordem" que só tinha
vínculos espirituais com a Congregação não estava ainda digerida.
Foi também decidido fazer, ao lado da versão latina, como habitualmente se fazia, uma versão em francês, que deveria também ser
aprovada pela Santa Sé.
Esta Regra foi aprovada em 21 de Fevereiro de 1848, quando o
P. Leguay já tinha resignado em favor do P. Monnet e Libermann
tinha já feito a sua aparição. Efectivamente o P. Monnet com as suas
rários seriam deixados

13
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em

ideias

favor da abolição da escravatura tinha mais hipótese de

garantir as boas graças

6.

do Governo para com a Congregação.

A HERANÇA DE UM ESPIRITO

De Poullart des Places, diz Henri Koren, recebemos mais um espírito que uma estrutura. Durante quase 150 anos a Congregação do Espírito Santo foi mais um movimento que uma organização e quando em
1734 ela assumiu uma estrutura visível, necessária para aceitar o legado
da Rua Lhomomd, esta estrutura consistia apenas num corpo de factores
requeridos pela lei civil para que pudesse ter personalidade jurídica. Os
não faziam promessas nem votos de religião, mas apenas subscreviam um contrato em que se comprometiam a observar os estatutos,
que, de resto, eram de extrema concisão. Isto permitiu-lhes exercer com
directores

uma

grande diversidade de actividades pastorais, incluindo as missões no Extremo Oriente e no Novo Mundo.
Como diz Koren, o vigor desta fundação, não provinha da sua
organização mas do seu carisma. Todos os seus membros eram reconhecidos como espiritanos, sem que precisassem de assumir qualquer
compromisso religioso, a não ser o do seu sacerdócio.
que tinham
em comum era a mesma concepção do sacerdócio. Ser padre para eles
significava uma disponibilidade evangélica na obediência ao Espírito
para o serviço dos mais pobres e abandonados, acompanhada de uma
pobreza voluntária e exigente. Sem dúvida que eles pensavam que viver esta concepção do sacerdócio bastava para lhes fazer viver a vida
religiosa na sua radicalidade e que os seus compromissos apostólicos
não precisavam de qualquer voto ou promessa.
que os motivava não
era o quadro legal, mas a fidelidade ao Espírito que os comprometia
zelo

O

O

com os

pobres.

"O que tinham

em comum
era a

concepção do
sacerdócio. Ser

padre para eles
significava

evangélica na

A

Espírito para

o serviço dos

A

O

A GÉNESE DA REGRA PROVISÓRIA

mais pobres e

abandonados,

acompanhada
de

uma

pobreza

voluntária e
exigente."

(1840 -1849)

A Regra Provisória de
original

14

1840 é o texto inspirador na sua pureza
do projecto missionário de Libermann. Este texto completa-

Henry Koren, Essai sur
in C.

uma

disponibilidade

obediência ao

situação da Congregação depois da Revolução Francesa
mostrará a sua fragilidade resultante do facto de ela ser mais um movimento que uma organização ou seja: um instituto estruturado.
Congregação nada tinha previsto para a sua expansão e crescimento:
ela não tinha estruturas jurídicas suficientes para exercer a sua autoridade sobre os padres que formava: estes, uma vez formados, deixavam o Seminário e a Congregação perdia o poder sobre eles e não
tinha quadros suficientes para se manter.
seu espírito podia permanecer vivo, mas não tinha força suficiente para evitar o seu declínio.
Esse foi o drama de Fourdinier que Leguay herdou. M
7.

mesma

le

charisme spiritain au

De Maré, Aux racines

de

l

fil

'arhre spiritain p.

de

l

'histoire de

1703 a 1839,

171-186
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se
le,

com os comentários que ele mesmo
com o nome de "Glosas".

fez aos

noviços

em La Neuvil-

Esta Regra tem a sua base em dois documentos: o Memorial de
Le Vavasseur a M. Galais, director do Seminário de S. Sulpício em
I5
Issy (1839)
eo Memorial de Libermann ao Secretário da Propaganda em 1840, 16 em que lhe pedia autorização para formar uma comunidade para ir em auxílio dos povos abandonados de Bourbon e de S.
Domingos.
Le Vavaseur discutira as suas ideias sobre o seu projecto com
dois professores do seminário de S. Sulpício, Galais e Pinault, e com
o P. Desgenettes, reitor de Nossa Senhora das Vitórias. Este Memorial de Le Vavasseur insistia em três pontos essenciais que seriam
retomados na Regra Provisória e nos Regulamentos de 1849:
1
Uma obra em favor dos mais abandonados e mais carenciados de assistência pastoral;
2. a vida de comunidade com obediência a um superior;
3. a prática da pobreza e da obediência, no contexto de uma
Regra, acolhida pelos membros e em dependência da Santa Sé.
Memorial de Libermann à Propaganda 17 tinha como objectivo:
1. A salvação do negros, que então eram os mais miseráveis e
mais abandonados na Igreja de Deus, nomeadamente os das ilhas
Bourbon e S. Domingos;
2. a vida de comunidade e a dependência da Santa Sé, em
correspondência com o Memorial de Le Vavasseur.
Segundo Libermann não havia na Igreja ainda nenhuma congregação com esta finalidade.

O

As grandes

linhas de força desta Regra Provisória são as se-

guintes:
1. O fim da Sociedade do Coração de Maria era anunciar o
Evangelho e estabelecer o Reino de Deus entre os mais pobres e
abandonados na Igreja de Deus. (Art.l e 5). Portanto, objectivos
idênticos aos de Poullart des Places. Trata-se de uma congregação
apostólica e não simplesmente para santificação dos seus membros.
2. O que nos distingue de todos os outros obreiros do Senhor,
é uma consagração muito especial de todo e cada um dos seus membros, de todas as obras e trabalhos, ao Coração eminentemente apostólico de Maria, modelo perfeito do zelo apostólico (cap. II, art. 3).
3. Os espaços da missão: a Congregação é destinada às missões
longínquas e às missões estrangeiras, concretamente, aos negros, que
são hoje os mais pobres na Igreja de Deus (Cap. III). Na Europa só
devem permanecer ao serviço das missões longínquas.
4. Na segunda parte são relevados os valores que fazem a sua
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espiritualidade. Três coisas constituem a espiritualidade

da Congre-

gação: a vida comunitária, o apostolado e o espírito de religião ou

consagração a Deus: Seria de desejar que todos fizessem os três votos,
que nesse caso, serão feitos em particular. De qualquer modo para
entrar na Congregação é exigido um acto solene de consagração e
entrega a Deus.
Depois de desenvolver a doutrina e a prática dos três votos,
(pobreza, castidade e obediência) a Regra passa para a vida de comunidade e o apostolado.
"É uma regra
E uma regra fundamental na Congregação que todos os membros
vivam em comunidade, em obediência a uma Regra comum.
caridafundamental na
Congregação
de fraterna é a alma da Congregação (Cap V art.l).
que todos os
zelo apostólico: os missionários do Coração de Maria devem
membros vivam
considerar o zelo apostólico como a essência do espírito apostólico.
alma desse zelo é uma grande paixão por Deus (Cap. VIII art.l).
em comunidade.
A vida apostólica: ela não é senão a vida toda de amor e santiA caridade
dade que o Filho de Deus levou sobre a terra para salvar e santificar fraterna é a alma
todas as almas e pelas quais se sacrificou para a glória do Pai. Esta da Congregação."
vida apostólica exige uma entrega total a Deus pela salvação dos que
nos são confiados (Cap. IX art. 1).
ministério da Palavra será o seu ministério principal e mais
importante.
terceira e a quarta parte tratam respectivamente da administração e a quarta da formação.
Esta Regra Provisória é uma fonte inesgotável onde passa toda
a inspiração missionária de Libermann. Ela é um dos tesouros mais
ricos da nossa espiritualidade.
seu conceito-chave é a vida apostólica, que vai ao fundo do mistério da missão. Esta Regra Apostólica
será retomada por Libermann nos "Regulamentos" de 1849. 18

A

O

A

O

A

O

A FUSÃO DAS REGRAS DAS SOCIEDADES DO ESPÍRITO
SANTO E DO CORAÇÃO DE MARIA: OS REGULAMENTOS
8.

DE

1849

Entre os Missionários do Espírito Santo e os da Sociedade do
Coração de Maria, que acabavam de fazer a fusão das duas Sociedades, havia várias divergências, consignadas nas respectivas Regras:

Libermann concebia os missionários trabalhando não como
como queriam os Espiritanos, mas como auxiliares do clero
paroquial, vivendo em comunidade e entregues ao serviço dos mais
1

párocos,

abandonados.
2.
intenção de Leguay era fazer de todos os estudantes do
seminário colonial membros da Congregação. Libermann era de opinião que os espiritanos deveriam viver em comunidade e os estudan-

A

Regra Provisória

in

ND.

II

p 235-265
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tes

do seminário colonial eram para cobrir o quadro paroquial das

colónias.

Libermann era de opinião que o Coração de Maria deveria
no título da Congregação e quanto à pobreza, todos os bens
deviam ser postos em comum, ao contrário do que a Regra de 1848
3.

figurar

estabelecia.
4. Libermann não era adepto de uma "segunda ordem" dentro
da Congregação como a Regra de 1848 permitia.
5. Libermann pensava ainda que as Regras de 1848 não eram

suficientemente explícitas sobre as relações dos confrades

com

a

Casa Mãe.
Por sua vez, Libermann estava disposto a rever a Regra Procom a Regra de 1848.
Do acordo das duas partes resultaram os Regulamentos de 1849.
Estes Regulamentos incluem duas partes: uma administrativa, os Regulamentos Constitutivos e Orgânicos e outra de espiritualidade: o
espírito da Congregação. Na primeira parte estão misturadas as
Constituições de 1848, os Regulamentos acrescidos por Libermann;
na segunda parte está o espírito dos "Regulamentos" também da autoria de Libermann. Ambas as partes são desenvolvidas a partir de
três elementos fundamentais: a Vida Apostólica, a Vida de comunidade e a Vida Religiosa.
segunda parte é baseada directamente na Regra Provisória.
objectivo de Libermann era fundir as duas partes numa só, coisa
que só Schwindenhammer viria a fazer. Este, porém, conservou as
duas partes jurídicas e suprimiu parte da espiritualidade que era alma
Ecclesiam Saneiam de 1966 pediria precisamendas Constituições.
te para incluir nas Constituições estas duas vertentes da Vida Consagrada.
Regra de Vida Espiritana de 1887 responderia precisa6.

visória e a ajustá-la

A

O

A

A

mente

"A Congregação
chamar-se-á

Santo

sob a invocação

do Imaculado
Coração de
Maria."

Segundo estes Regulamentos:
1 A Congregação chamar-se-á Congregação do Espírito Santo
invocação do Imaculado Coração de Maria.
2. As Constituições do Espírito Santo de 1848, recentemente
.

sob a

Congregação do
Espírito

a esta exigência.

aprovadas, seriam mantidas com excepção dos pontos que faziam
problema à Sociedade do Coração de Maria, ou seja:
a) Os seus membros deveriam renunciar ao uso dos bens e seus
rendimentos, enquanto estivessem na Congregação: Era a adopção
da pobreza com todas as suas exigências.
b) A admissão de membros da "segunda ordem" ficaria suspensa até decisão da Propaganda.
3. Libermann acrescentou-lhes todo o contributo da espiritualidade e dos valores da Regra Provisória, nomeadamente a Vida
Apostólica, a Vida de Comunidade e a Vida Religiosa. Estes títulos
abrangem a primeira parte e voltam na segunda como as grandes linhas de força da sua espiritualidade.

missão espiritana
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O ponto mais delicado era o das exigências da pobreza. A Propaganda receava que os membros do Espírito Santo o aceitassem;
mas a verdade é que dos 7 espiritanos que a Congregação do Espírito
Santo então contava, 6 acabaram por assinar as novas exigências. Os
49 membros do Coração de Maria estavam todos de acordo.
Também a mudança da dependência da Congregação do Arcebispo de Paris para a Propaganda abriu um conflito com o Arcebispo que só viria ser sanado com Schwindenhammer em 1854.
Assim, a Regra Provisória deixava de existir e as Constituições
dos Espiritanos de 1848 tornavam-se as Constituições de todos, com
"As nossas duas sociedades, escreve Licomunidades do Coração de Maria, em Dezembro de 1848,
propõem-se a mesma obra, caminham na mesma linha; ora não está na
ordem da Providência suscitar duas sociedades para uma obra especial, se
uma só pode bastar 19
volume das Regras apareceu impresso em Outubro de 1849
u
sob o título de Regulamentos da Congregação do Espírito Santo sob a
invocação do Imaculado Coração de Maria 20
Estes Regulamentos recolhem o essencial do projecto de
Poullart des Places e da visão missionária e apostólica de Libermann. Foram escritos a partir da espiritualidade de Libermann, da
sua experiência de vida comunitária e da visão da missão partilhada
com os seus confrades da agora extinta Sociedade do Coração de
Maria. Eles têm, portanto, uma importância-chave para captar o
espírito e a visão de Poullart des Places vista através da inspiração
de Libermann. Nestes Regulamentos encontramos o pensamento
conjunto dos dois fundadores. Para os sucessores de Libermann eles
são a interpretação original e autêntica das intuições de Poullart
des Places e de Libermann. Por um lado, Libermann respeita escrupulosamente os fins do Instituto segundo as Regras Espiritanas
acrescentando-lhes o que de melhor havia na Regra Provisória.
que Libermann queria salvaguardar a todo o custo era que o espírito da Sociedade do Coração de Maria que ele tinha fundado, ou
seja: o espírito da Regra Provisória, fosse mantido após a dissolução
da sua Sociedade.
Libermann deu-lhes o título de Regulamentos, pois era ainda
prematuro fazer novas Constituições.
que interessava neste momento era renovar o espírito e não as Constituições enquanto tais...
as correcções atrás indicadas:

bermann

às

1

.

O

1

'.

O

O

Linhas de força dos Regulamentos na sua expressão jurídica:
1
fim especial da Congregação são as almas mais abandona.

O

das e necessitadas entre as quais

podemos

distinguir:

missões longínquas que são o objectivo principal do zelo
e da dedicação dos Espiritanos;
a) as

19
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b) as obras

podem

A

novidade são

Libermann a
"De qualquer
maneira esta
abertura à

Europa, estará

sempre ao serviço
da prioridade
principal"

na Europa, que são objecto secundário

e

que não

prejudicar gravemente o fim principal.

na Europa. Vários motivos levaram
mas que não vem aqui a propósito desen-

as obras

esta abertura,

De qualquer maneira esta abertura à Europa, estará sempre
ao serviço da prioridade principal (l- Parte, secção 1-).
seu objectivo principal era consolidar a Congregação.
2
vida de comunidade é a maneira de ser da Congregação: "Para
o aperfeiçoamento da vida apostólica que é o seu fim, para a estabilidade
e extensão das suas obras e para a santificação dos seus membros, a Congregação toma como sua regra fundamental a vida em comum. Todos os
seus membros viverão sempre em comunidade' (Secção 11, art. Q l Q).
3.
Vida Apostólica, vida de amor e santidade que o Filho do
Homem levou sobre a terra para salvar e santificar as almas e pelas quais
ele se sacrificou continuamente à glória do Pai, para a salvação do mundo
(II parte, artigo I). Como exigências da vida apostólica: o zelo apóstólico, o apostolado, o zelo pela animação dos sacerdotes, o ministério da Palavra.
3.
Vida Religiosa:
Congregação, para além da sua entrega
a Deus pelo apostolado que é o seu fim, quer ainda ser consagrada
especialmente, tanto quanto a natureza da sua constituição o permite, por uma vida religiosa, sob os auspícios do Espírito Santo e a invocação do Imaculado Coração de Maria (Secção III art. I 9 ). Para
isso é necessário que os compromissos, dos seus membros, ao entrar
na Congregação, sejam marcados por um acto religioso, um acto de
consagração de todo o seu ser. Além disso, todos são autorizados a
emitir, em privado, perpetuamente os três vistos de religião nas mãos
dos superiores ou de um outro membro por ele delegado. Estes votos
serão secretos para sempre (Cap. II).
As devoções da Congregação são o Espírito Santo e o Imaculado Coração de Maria, como pedras basilares da nossa espiritualidavolver.

O

.

A

A

A

A

de.

Linhas de força dos Regulamentos na sua vertente da espiritualidade:

A

segunda parte dos Regulamentos retoma as três grandes linhas de força da primeira parte: a Vida Apostólica, a Vida de Comunidade e a Vida Religiosa.
1.

tes

A vida Apostólica

No pensamento de Libermann, o Espiritano é, com efeito,
de mais um apóstolo, que reproduz com os seus irmãos, na

an-

sua

marcha itinerante de Jesus e dos seus apóstolos para a salvação dos homens em particular dos mais abandonados. A vida comunitária e a vida religiosa não são realidades "em si"; elas são pensadas
vida, a

em função da

vida apostólica e fortemente coloridas por

ela.

Libermann estava convencido de que a vida apostólica encerrava nela mesma a perfeição de Nosso Senhor, sobre a qual a nossa é
missão espiritaria
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modelada. Ela inclui a vida comunitária e a vida

bermann

a vida apostólica

compreende

religiosa.

dois aspectos: a)

21

um

Para Liespírito,

de Jesus para com seu Pai e que é uma exigência particular de santidade, que leva ao dom total de si mesmo e ao emprego
de todas as suas capacidades (zelo apostólico, que é a qualidade específica do espiritano) ao serviço do Evangelho, b) uma forma particular
de vida que é a de Jesus com os seus apóstolos e cujos elementos específicos são: 1.
anúncio da Boa Nova aos pobres; 2. a vivência de
situações de fundação; 3. a disponibilidade apostólica.
zelo apostólico não é senão os dons do Espírito Santo: a sabedoria, a força, a prudência, etc. ao serviço do apostolado. Ele ocupa
um lugar importante na Regra de Libermann.
anúncio da Boa Nova aos pobres inscreve-se na corrente moderna da Vida Religiosa, que depois de Santo Inácio, é orientada
"Os pobres
para a missão. Os pobres em que pensa Libermann são os mais desem que pensa
providos tanto sob o ponto de vista económico, social ou pessoal
como e sobretudo os mais afastados e abandonados em relação à Libermann são os
Igreja. No momento da fundação da Obra dos Negros, ele descobrirá mais desprovidos
tanto sob o
o imenso apelo da Africa. Quando escreve os Regulamentos em 1849
ponto de vista
Libermann pensa na Europa, com a nova consciência da subida da
miséria nas grande cidades, em particular os portos, no mundo indus- económico, social
ou pessoal como
trial do século XIX. Para Libermann o anúncio da Boa Nova é tame sobretudo os
bém obra dos leigos. 22 Os Irmãos têm uma responsabilidade particumais afastados e
lar no "desenvolvimento".
Viver em situações de fundação. Segundo Libermann nós temos abandonados em
relação à Igreja."
na Igreja um papel de fundação e não simplesmente de pastoral.
missionário é um pioneiro que funda comunidades; para isso é preciso formar líderes.
modelo é Maria que esteve na origem da Igreja.
Na disponibilidade apostólica. vida de Jesus com os seus Apóstolos foi uma vida itinerante, aberta a todas as situações, por mais
imprevistas que fossem. Itinerância em ordem ao diferente, tanto
cultural como geograficamente; itinerância no sentido de capacidade para passarmos a mão aos outros, onde tivermos acabado o nosso
trabalho de fundação e responder aos novos apelos e às novas urgências. Libermann passará a vida à escuta dos sinais dos tempos ou seja,
das novas situações.

que

é o

mesmo

O

O

O

O

O

A

2. A vida de comunidade
A vida apostólica é essencialmente

construída a partir da comunidade, a tal ponto que Libermann diz que sem comunidade não
há vida espiritana. A comunidade impõe-se por duas razões: o apostolado e a santificação dos seus membros. A Congregação seria uma
Congregação de comunidades animadas na caridade pela Casa Mãe.
O superior antes de ser um administrador é um apóstolo, o ministro
11
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O

seu papel é manter viva em cada
mais belos capítulos de Libermann
é o dos deveres dos membros da Congregação de uns para com os
outros.
ministério da comunhão e da unidade tem o seu pólo de
referência na Trindade de Deus.

da comunhão na comunidade.

um a chama missionária. Um dos

O

3.

A Vida Religiosa.

Para Libermann a consagração a Deus pela vida religiosa é a conclusão normal da consagração a Deus pela vida apostólica, pelo menos
da vida apostólica missionária tal como ele a concebe ao serviço dos mais

abandonados,

em

Mesmo não havendo
nem por isso deixa de ser pedida a todos.

particular nos países de missão.

votos públicos, a vida religiosa

O Acto de Consagração era a expressão deste compromisso total da nossa
resume o que os Espiritanos devem viver publicamente diante
de Deus e diante dos homens. Esta consagração é feita "sob os auspícios
do Espírito Santo e do Coração de Maria e repete os artigos 1 Q e 2 Q da
vida religiosa. "A Congregação consagra os seus membros especialmente ao
Espírito Santo, autor e consumador de toda a santidade e inspirador do espírito apostólico e ao Imaculado Coração de Maria, superabundantemente cumulado pelo divino Espírito da plenitude da santidade e do apostolado e participando o mais perfeitamente possível da vida e do sacrifício de Jesus Cristo,
para a redenção do mundo". 23 Eles considerarão o Imaculado Coração de
Maria como o modelo perfeito da fidelidade a todas as santas inspirações do
divino Espírito e da prática interior das virtudes da vida religiosa e apostólica:
vida: ele

eles aí

encontrarão seu refúgio nos seus trabalhos e nas suas penas..."

24

Esta

dupla devoção, conclui Libermann, é o distintivo da Congregação.
Em seguida Libermann desenvolve os capítulos da Pobreza,
"A pobreza é uma Castidade e Obediência.
pobreza é uma das virtudes mais fundadas virtudes mais mentais e mais importantes da Vida religiosa. 25
nossa pobreza tem

A

A

fundamentais e

sempre

A

mais importantes

da Vida

religiosa.

A nossa pobreza
tem sempre

uma

finalidade

apostólica."

uma

finalidade apostólica.

castidade.

Naquele tempo

colonial,

virtude da vida celibatária. Dizia-se

poucos acreditavam na
o fundador arriscava

mesmo que

muito enviando missionários muito jovens para esses países. Para Libermann a defesa da castidade estava na observância da Regra.
A obediência. A obediência para Libermann era o fundamento
da vida apostólica, estava no coração da missão. 26 A obediência é
uma consequência da nossa participação na vida de Cristo. A obediência pelo Reino é o prolongamento da disponibilidade do Filho para
a missão recebida pelo Pai. A nossa obediência tem origem Trinitá27
ria. Ela tem um fundamento teológico.
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Libermann desenvolve todos estes elementos da vida apostólitanto na sua Regra de 1840 como nos Regulamentas de 1849.

9. A REVISÃO DE SCHWINDENHAMMER: A PASSAGEM DE
SOCIEDADE DE VIDA APOSTÓLICA A CONGREGAÇÃO
RELIGIOSA. AS REGRAS E CONSTITUIÇÕES DE 1855 E 1878

O

P. Schwindenhammer, superior geral desde 1853 e sucessor
de Libermann, procurou ultrapassar algumas dificuldades que os Regulamentos de 1849 levantavam:
1. As Constituições aprovadas por Roma eram as da Congregação do Espírito Santo de 1848. Constituíam o primeiro livro dos
segundo livro era formado pelos RegulaRegulamentos de 1849.
mentos que não tinham a aprovação de Roma.
Estes dois volumes tinham muitos inconvenientes: nas Constituições aprovadas, havia alíneas já modificadas pelos Regulamentos;
por sua vez, certos pontos importantes dos Regulamentos não constavam nas Constituições; por exemplo: a vida comunitária, a possibilidade de emitir votos, os irmãos e a adopção de um hábito religioso.
De resto havia mais apreço pelos Regulamentos que pelas Constituições. Libermann tinha tentado fundir os dois textos num só volume, mas a ideia não vingou, pois que se se unisse as Constituições aos
Regulamentos, a aprovação da Santa Sé abrangia todo o conjunto e
espírito do fundador
então já se não podia tocar nos Regulamentos.
transparecia mais nos Regulamentos que nas Constituições.
P. Schwindenhammer, tendo em conta estas discrepâncias,
manifestou desejo de levar a cabo esse trabalho, pedindo o assentimento do Capítulo Geral, no que foi aprovado por unanimidade.
Além disso ele tinha ainda a intenção de lhe acrescentar um pequeno suplemento com orações e alguns pontos disciplinares, tais como:
o capítulo, a vida de comunidade, os votos religiosos, os irmãos e as
eleições. No fundo, o que ele pretendia era dar à Congregação uma
formação sólida: Ao profeta sucedia assim o jurista. Ele próprio se
encarregou, depois de num questionário enviado aos confrades, rever todas as matérias, não se contentando com uma simples lista de

O

O

O

emendas

Na

"O

espírito

do fundador
transparecia

mais nos

Regulamentos
que nas
Constituições."

às Constituições.

sequência dessas diligências, por proposta do Capítulo

Geral, foram concedidos à Congregação os Votos Religiosos públi-

cos por decreto da Propaganda de 6 de

Maio de 1855, passando

Congregação de Sociedade de Vida Apostólica

a

a

Congregação Re-

ligiosa.

De facto, o que o P. Schwindenhammer fez não foi completar
o trabalho de Libermann mas rever as Constituições de 1848 incorporando nelas as alterações concedidas pela Propaganda em 1850 e
as mudanças requeridas pela adopção dos Votos Religiosos de 1855.
sua revisão foi de grande porte, construindo um novo edifício com as pedras do antigo. Eis as suas linhas de força:

A

missão

espiritaria

O itinerário espiritual da Congregação ao longo da sua história
1

.

Quanto

entrar

um novo
membro para

aos fins da Congregação foi acrescentado

parágrafo: "Para maior perfeição dos seus membros, cada

na Sociedade deve

emitir os três votos simples de pobreza, castidade
a primeira vez por três anos, depois segundo a vontade de
o consentimento do Superior Geral e seu conselho, de cinco em

e obediência;

cada

um e

continuava

De resto, "o fim da Congregação continuava o mesmo: a evangelização dos infiéis, dos pobres e infelizes ou seja os
ministérios obscuros e humildes para os quais dificilmente se encon-

o mesmo: a

travam obreiros".

cinco anos ou para sempre ...".

"o fim da

Congregação

evangelização dos
infiéis,

dos pobres

e infelizes

ou

seja

os ministérios

obscuros e

humildes para os
quais dificilmente
se

encontravam

obreiros."

2.

Novos

parágrafos foram incluídos

castidade e obediência

no referente

em conformidade com

à pobreza,

as Constituições ante-

riores.

A

3. Foi introduzido um novo capítulo sobre o Governo.
Congregação torna-se muito centralizada, dependendo qualquer acto administrativo do Superior Geral ou do Capítulo Geral, que se deveria
reunir de 10 em 10 anos. Foi ele que introduziu os Capítulos Gerais.
Os confrades deviam estar preparados para tudo já não nas mãos dos
prelados mas nas "nãos dos superiores".
4. Foi suprimida a passagem inserida na regra de 1848, relativa
28
à direcção dos seminários diocesanos.
Estas Regras aprovadas em 1855 e publicadas em 1856, reproduzem as de 1848 com as variantes motivadas pela mudança da Sociedade em Congregação Religiosa.
Schwindenhammer acabou por fundir a primeira parte dos Regulamentos com as antigas Regras ficando a chamar-lhes "Regras" e
a segunda parte dos Regulamentos - o espírito da Congregação, com
o nome de "Constituições".
Mas no pensamento de Schwindenhammer, estas Regras e
Constituições não deviam ser senão uma etapa deste processo: as
Constituições definitivas viriam mais tarde. No fim da circular em
que anunciava estas Regras e Constituições ele convidava todos os
membros a fazer e a enviar ao Superior Geral todas as observações
que achassem úteis para o seu aperfeiçoamento. Mas o seu pedido
pouco eco encontrou.
Então, em 1862, ele lança todo o processo para uma nova revisão das Constituições. Sucedem-se as circulares e é posta em marcha toda uma organização para esta revisão: todos foram convidados
a enviar sugestões e as comunidades deveriam examinar e discutir o
trabalho avançou
texto das Constituições num prazo de três anos.
lentamente pois entretanto meteu-se de permeio o Concílio Vaticano I e a doença do Superior Geral. Só em 1875 é que foi convocado
o Capítulo Geral onde foi apresentado um novo esquema para as
Constituições. Estas foram promulgadas e aprovadas por Roma em
1878. Enfim, tínhamos Constituições claras e precisas que seriam "a

O
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grande obra de Schwindenhammer". No ano seguinte apareceu uma
edição abreviada, de mais fácil acesso, aprovada por Roma, como
sendo apenas uma explanação das Regras já aprovadas.

Coordenadas das Constituições de 1878:
1. Os fins da Congregação são tratados em cinco

artigos.

Apa-

recem, primeiro os fins gerais, comuns a todas as Congregações: a
glória de Deus, a perfeição dos seus membros e a santificação das almas. É uma novidade relativamente às Constituições de 1855.
fim específico é os infiéis, especialmente os de raça negra
como sendo os mais abandonados na Igreja de Deus; eventualmente
outras raças, com a aprovação da Propaganda. Fim secundário: todos

O

os cristãos.

Relativamente às Constituições de 1855, os horizontes são
mais vastos e aproximam-se da Regra Provisória e dos Regulamentos
de 1849.
Os campos de apostolado são os mesmos: os países estrangeiros, especialmente a Africa e as colónias francesas, a Europa, sobretudo as classes mais desprotegidas da sociedade.
Os ministérios são os mesmos: os mais humildes e penosos para
os quais dificilmente se

Uma segunda

encontram

alínea,

porém,

obreiros.
dizia:

"Nada

impede, contudo, que

conforme as circunstâncias o

se aceitem outras obras e ministérios

exi-

jam". Foi devido a esta abertura que na Congregação se abriu a época

dos colégios, que

nem sempre eram

Schwindenhammer

para o serviço dos mais pobres.
em 1853: "O nosso

tinha escrito a Mons. Kobès

fim são os mais abandonados e mais especialmente os da raça negra. Quero que isso fique bem claro para que ninguém seja tentado a acusar -me um
dia de ter

mudado

Mas mais à frente dizia que
em França para assegurar o recru-

o fim da Congregação"

"era necessário criar estabelecimentos

tamento das vocações".

O

pior é

que

'.

em

vez de se ficar nas escolas

apostólicas, se aventurou pela via dos colégios.

nhammer

um

De

facto Schwinde-

com Mons.

Kobês. Este acusava-o de ter
abandonado a vocação missionária para se fixar na Europa. Efectivamente Schwindenhammer voltou a Congregação para as obras da
Europa, particularmente interessado a fomentar o seu aspecto organizativo e a vivência da vida religiosa.
Será necessário esperar por Mons. Le Roy para de novo se lançar plena luz sobre o nosso fim e remeter a Congregação à sua vocação essencialmente missionária.
2.

teve

conflito

A Profissão Religiosa:

"A admissão

siste

dos membros faz-se pela Profissão Religiosa, a qual conna entrega ou doação se si próprio a Deus no Instituto e na emissão dos

três votos simples

de

religião, aceite

uma e

outra pelos superiores" (Cap. XI).

"Os primeiros votos fazem-se somente por três anos. Cada um renova-os depois sucessivamente por cinco anos ou então fá-los perpétuos,
missão

espiritaria
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conforme os seus desejos e a autorização da Casa Mãe" (Cap. XII). Depois tem ainda um capítulo sobre o voto e outro sobre a virtude de
cada um dos três votos (Cap. XXIII-XXVIII).
10. MONS. LE ROY: O REGRESSO À PRIORIDADE MISSIONÁRIA. AS CONSTITUIÇÕES DE 1909

Mons. Le Roy assumiu o cargo de Superior Geral em 1896.
Missionário como era, desde o início do seu mandato começou por
pôr a tónica do seu mandato no fim específico da Congregação:

O

apostolado junto dos mais abandonados, a necessidade de desenvolver as nossas missões, a manutenção das obras na Europa destinadas
aos pobres e abandonados que podemos considerar como missões.
Daí se foi caminhando para o abandono progressivo de certas obras
menos condizentes com esta finalidade, como os colégios.
Capítulo de 1896 criou uma Comissão Permanente para a
revisão das Constituições composta pelo Conselho Geral e seis padres.
projecto foi trabalhado durante 12 anos e apresentado ao
Capítulo Geral de 1906.
Em 1901 a Santa Sé tinha dado instruções detalhadas para a
elaboração das Regras e Constituições e as novas Constituições da
Congregação foram elaboradas em obediência a essas normas.
Congregação passou da jurisdição da Propaganda para a Congregação dos Religiosos, sendo esta Congregação a aprová-las em 1909.
As Constituições aparecem como uma explanação das Regras,
exactamente como Libermann tinha pensado os Regulamentos de
1849 como explanação das Constituições de 1848.
Segundo Mons. Le Roy, ao promulgar as novas Constituições,
"a natureza e os fins da Congregação não mudaram, mas são precisados num sentido mais nitidamente apostólico. Nelas remontamos ao
clima e à inspiração dos Regulamentos de 1849. "A Congregação tem
por fim próprio e específico formar na disciplina eclesiástica e no amor às
almas abandonadas, religiosos prontos para tudo, nas mãos dos superiores, a evangelização dos infiéis, especialmente os «infiéis de raça negra»;
as obras penosas e os ministérios humildes e laboriosos, para os quais a
Santa Igreja dificilmente encontra obreiros apostólicos".
Pela primeira vez as Constituições são aprovadas já não pela
Propaganda Fide mas pela Congregação dos Religiosos.

O

O

"A Congregação
passou da
jurisdição da

Propaganda para
a

Congregação

dos Religiosos,

sendo esta

Congregação
aprová-las

1909."

a

em

A

11.

O

ÇÕES

DIREITO

CANÓNICO

E

AS REGRAS E CONSTITUI-

(1922 E 1956)

A aparição do Direito Canónico em 1917 tornou necessária
uma nova revisão das Constituições de todas as Congregações Religiosas, como mais tarde faria o Vaticano II. Era preciso compaginar
as Constituições com o Direito Canónico.
A nova revisão foi feita em 1922 e promulgada em 1923. Mons.
missão espiritaria
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Le Roy, nessa promulgação,

diz

é mais nitidamente afirmado,

que o fim apostólico da Congregação
sempre que a ocasião se oferece ao

longo do texto.
sua natureza é claramente definida agora segundo as orientações do Direito Canónico: "A Congregação é um instituto religioso
dedicado ao apostolado. Ela pertence à categoria dos Institutos religiosos
de votos simples, de direito pontifício e não isentos" (Const. 2 Can. 488).
fim da Congregação aparece reconfirmado: "O seu fim próprio e específico são os ministérios humildes e penosos para os quais a
Santa Igreja dificilmente encontra obreiros, especialmente os infiéis e os

A

O

infiéis

de raça negra". (Const.

2, 7).

Fora deste género de obras, a Congregação só aceitará aquelas
que lhe sejam expressamente pedidas pela Santa Sé e excepcionalmente outras obras úteis à Igreja e conformes aos interesses do Instituto (Const. 2, 7).

A Congregação depende da Congregação dos Religiosos e para tudo
o que diz respeito às missões, da Propaganda Fide e tem

em Roma um

cardeal Protector (Const. 4. Can. 494-1, 251 e 252).

"Os votos simples de Pobreza, Castidade e Obediência são uma
condição essencial para ser membro da Congregação; nenhum professo pode ficar sem votos (156). Como as Regras anteriores, também
estas apresentam um capítulo para o voto e outro para a virtude de
cada um dos três votos.

A

última edição das Constituições antes do Vaticano II foi a
edição de 1956, que reproduz a de 1922.
texto aprovado já não é
o latino mas o francês.
As normas da Santa Sé de 1901 e o Código do Direito Canónico de 1917 tornaram as Nossas Constituições, mesmo nos seus pormenores, em tudo semelhantes às das outras Congregações do mes-

O

mo

tipo.

Praticamente todas as Constituições se uniformizaram, obe-

decendo ao mesmo padrão, imposto pela Santa Sé

e pelo Direito

Canónico.

CONCLUSÃO

"o ministério

junto dos pobres

Desta viagem através da nossa
nerário espiritual da Congregação,

história,

podemos

acompanhando o

iti-

e

abandonados,

seguintes con-

especialmente

constante que se manteve inalterável ao longo
da nossa história foi o nosso fim próprio e distintivo da Congregação:
o ministério junto dos pobres e abandonados, especialmente entre os
infiéis. E o único ponto que se encontra, sem excepção, em todas as
edições das nossas Regras e Constituições.
2.
importante é a nossa fidelidade à vocação espiritana, ou
seja, à luz da leitura da intuição dos nossos fundadores e segundo as
nossas tradições autênticas. São estas intuições e estas tradições que

É o único ponto

tirar as

clusões:
1

entre os

A primeira

que

O

missão

infiéis.

se encontra,

sem excepção,

em

todas as

edições das

nossas Regras e
Constituições."

espiritaria
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Regra Provisória,

o Vaticano II nos propõe como caminho para a nossa renovação e
que a Regra de Vida tomará em consideração.
3. De todas as Regras e Constituições que marcam a nossa
história parecem ocupar um lugar de relevo, pelo espírito que nos
transmitem, os Regulamentos de 1849. Estes Regulamentos constituem um lugar privilegiado onde poderemos encontrar o pensamento comum dos nossos dois fundadores. Eles pretendem ser por um
lado um comentário à Regra de 1734, que é um reflexo do espírito de
Poullart des Places e um comentário à Regra Provisória de Libermann. Efectivamente aqui encontramos o que há de melhor na Re-

como um

gra Provisória. Por isso, a leitura destes Regulamentos exige necessa-

"A

leitura destes

Regulamentos
exige

necessariamente
a leitura

da
texto-

chave da nossa
espiritualidade."

riamente a leitura da Regra Provisória,
nossa espiritualidade. 29
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