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A gostinho T avares *

a inspiragao de libermann
na vida e no acompanhamento espiritual
O acom panham ento e direcgao espiritual fazem parte integrante d a vida dos sacerdotes que, como o P . Torres N eiva,
se dedicam a anim agao de grupos e de com unidades religiosas, de modo particular em retiros e exercicios espirituais. A
doutrina de Francisco Liberm ann esta repleta de indicagoes
que inspiraram certamente a form a como o P. Torres N eiv a
desenvolveu esta su a m issao espiritual. Este artigo poe em
evidencia a inspiragao que o exemplo de Liberm ann traz a
quern se dedica a acom panhar coragdes no crescimento d a su a
vida de fe.

Homem de Fe
A vida espiritual nao e senao a vida vivida a luz da fe, inspirada
e guiada pelo Espirito de Jesus Cristo. Neste sentido falam os documentos do magisterio da Igreja. Baste com citar o que a este respeito se
diz na Exortagao Apostolica Vita Consecrata: “Podemos dizer que a
vida espiritual, considerada como vida em Cristo, vida segundo o EspT
rito, se apresenta como um itinerario de crescente fidelidade, onde a
pessoa consagrada e guiada pelo Espirito e por Ele configurada com
Cristo, em plena comunhao de amor e de servigo na Igreja” (VC, 95).
Quer isto dizer que nao se pode falar sobre vida espiritual com autenticidade se nao se tern uma solida vida de fe.
Penso nao exagerar se disser que Libermann foi certamente um
grande, ate mesmo um dos maiores mestres de vida espiritual da primei'
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“So posso falar
verdadeiramente
de vida espiritual
se for um homem
de Deus: alguem
que vive a fe
como uma
relagao de amor
com Jesus Cristo,
pela graga e acgao
do Espirito.”
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ra metade do sec. XIX. Nao tanto pelos abundantes escritos de espiritualidade que nos deixou - IV volumes de cartas, um Comentario, inacabado, ao Evangelho de Joao, mais de seiscentas paginas de Escritos
Espirituais, de onde se destacam as cerca de 200 paginas de Instrugoes
aos seus missionaries - mas pelo testemunho de fe que neles deixa
transparecer. Na verdade, quando lemos Libermann, vemos vibrar
diante de nos um coragao cheio de fe, embora consciente da sua pequenez. A oragao extraida do seu Comentario ao Evangelho de S. Joao, que
traduzo de forma livre, confirma de modo eloquente o que digo:
“O misericordioso, doce e bom Jesus, tenho a felicidade de viver
depois da vossa crucifixao. Vos me atrafstes admiravelmente a Vos.
Vos tivestes esta grande misericordia por uma pobre alma como a minha. Vos me destes o precioso dom da fe em Vos. Aumentai-a, por
favor, pois e ainda muito ffaca, e fazei que, por esta fe cheia de amor,
eu nao viva mais senao por Vos e em Vos, e me sacrifique por vosso
amor, como Vos vos sacrificastes por meu amor” (CSJ, 131).
Esta e a primeira e quiga a principal inspiragao que guardo de
Libermann a hora de falar sobre vida espiritual. So posso falar verdadeiramente de vida espiritual se for um homem de Deus: alguem que
vive a fe como uma relagao de amor com Jesus Cristo, pela graga e
acgao do Espirito.
Posso ler muitos livros, especializar-me inclusive com um curso
superior sobre espiritualidade, se nao for um homem ou uma mulher
que cada dia procura responder ao convite que Jesus faz a permanecer
no seu amor (cf. Jo 15,9-10), nao poderei acompanhar de modo a ajudar alguem a crescer verdadeiramente na fe e na santidade. Por mais
que esteja a par dos prinefpios que orientam a vida espiritual, nao estarei capaz de ajudar a crescer na comunhao com Deus e com os irmaos.
O meu saber, sera saber especulativo. Nao sera sabedoria aurida no
trato de amizade quotidianamente mantido com o Senhor, nem sera
luz recebida do divino Espirito sobre o caminhar na fe do irmao ou
irma que bateu a minha porta em demanda de Deus.
Se a nossa vida de fe fosse mera adesao a uma doutrina ou a um
codigo etico, poder-se-ia tratar da vida espiritual de forma teorica e
especulativa. Parece-me, alias, que e este um dos possfveis riscos do
modo como hoje se catequiza: a crianga e o adolescente - muitas vezes
sem experiencia de fe no contexto familiar - participam na catequese,
tecnicamente ate muito bem conseguida, mas como quern esta numa
aula mais, sem que cheguem a ser tocados pela experiencia do amor de
Deus. Nao admira que, terminada a catequese, se afastem da Igreja e
da convivencia da comunidade crista que os catequizou.
Na sua primeira enefeliea, Deus Caritas Est, Bento XVI dissenos isto de modo exemplar: “Nos cremos no amor de Deus - deste
modo pode o cristao exprimir a opgao fundamental da sua vida. No
infeio do ser cristao, nao ha uma decisao etica ou uma grande ideia,
mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que da a
vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. No seu Evan-
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gelho, Joao tinha expressado este acontecimento com as seguintes palavras: «Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho
unico para que todo o que nele crer (...) tenha a vida eterna» (3,16)”
(DCE, 1).
Porque vive da fe em Jesus Cristo e ao ritmo do Espirito, Libermann assenta toda a sua pedagogia de acompanhamento espiritual no
seguinte principio: “Reconhece como um principio fundamental de
direcgao espiritual que nao se deve apertar nem restringir demasiado o
dirigido, nem prescrever-lhe demasiadas regras. Nao devemos seguir
sistemas na vida espiritual, pois arriscamo-nos a fazer mal as pessoas”
(LS, M 349; cf. ND, I, 267).
Efectivamente a vida espiritual e uma vida de filial e amorosa
relagao com Deus. Nao pode fechar-se num sistema, nem reduzir-se a
um conhecimento meramente especulativo: “O espirito do homem
pode penetrar bem as coisas humanas, mas nao as divinas, como diz S.
Paulo [cf. ICor 2, 10-15]. Nao se deve, portanto, dizer: Tal sistema de
espiritualidade agrada-me, parece justo ao meu espirito; logo, e verdadeiro. E preciso ter uma vida interior para conhecer estas coisas, uma
graga do Espirito Santo e a experiencia; e preciso ter um conhecimento experimental e nao especulativo” (LS, III, 105). Por isso, diz Libermann, “nao deves ler autores espirituais para aprender a teoria da vida
interior. Nao desejo que a conhegas por outro meio a nao ser pela pratica da tua vida interior” (ND, I, 73; cf. Ibid., 267).
Mostrar a beleza e a grandeza do amor de Deus
Toda a vida de fe crista tern o seu fundamento no amor de Deus.
Ela vive-se como seguimento e adesao amorosa a Jesus Cristo, pela
acgao do Espirito.
E precisamente a partir da sua experiencia de encontro com o “E a partir da sua
experiencia de
amor de Deus manifestado em Jesus Cristo que Francisco Libermann
vive e entende a vida espiritual. Dai que muito naturalmente, sempre encontro com o
amor de Deus
que tern de ajudar alguem a caminhar na vida de fe, comece, nao por
assinalar nem propor a urgencia da oragao - sendo que ele proprio diz manifestado em
que “a vida de oragao e tao necessaria a vida da alma, como o ar que Jesus Cristo que
Francisco
respiramos e a luz do sol o sao para a vida do corpo” (ND, XIII, 697) -,
mas por mostrar a beleza e a grandeza da vida espiritual: “Quando eu Libermann vive e
entende a vida
via uma alma cujo estado me parecia elevado, quero dizer uma alma
espiritual.”
que me parecia chamada a perfeigao da vida interior (e ha mais do que
se pensa), comegava por lhe dar uma forte ideia da perfeigao crista, a
fim de que ficasse impressionada e como que enleada. Eu agia assim,
porque no seu interior Deus a impelia com violencia. Vendo a beleza e
a grandeza da perfeigao, ficava maravilhada e adquiria um forte desejo
de chegar a este estado tao belo e tao admiravel” (LS, II, 388).
Quando tenho de acompanhar alguem - seja-me permitido ler
nas entrelinhas Libermann - comego por mostrar a beleza e a grandeza
do amor de Deus. E procuro faze-lo de modo a que a pessoa possa ser
missao espiritana
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tocada nao apenas a mvel da mente mas tambem e sobretudo a nfvel
do coragao. Sempre que alguem e realmente tocado pela ternura e
pela bondade do amor de Deus; sempre que alguem toma profunda
consciencia de que e amado de modo gratuito e incondicional por
Deus, nao obstante a sua miseria e o seu pecado, nasce espontaneo no
seu coragao o desejo de responder com gratidao e amor ao amor de
Deus. Isto mesmo se pode comprovar na experiencia de fe de Libermann, que reza assim:
“Jesus, sabeis que nada sou, que nada posso, que nada valho.
Eis-me tal qual sou: um pobre homem. Tomai-me, se quiserdes ter esta
grande misericordia. Abandono-me e entrego-me em vossas maos e
nada mais quero. Vigiai em mim e por mim. Agi e fazei tudo o que for
do vosso agrado. Se alguma vez vos resistir, nao fagais caso. Nao sou eu
que quero resistir ao vosso amor, mas o homem velho que ha em mim.
A ele renuncio e sempre quero renunciar. Bendito sejais, pois no vosso
incompreensrvel amor me acolheis e amais tal qual sou! Nao quero
viver, doravante, senao em Vos e por Vos, meu Senhor, meu Rei e
minha Vida” (LS, II, 392-393)
Quando quero ajudar a pessoa a encontrar o fundamento verdadeiramente estavel de uma adequada auto estima, procuro ajuda-la
a dar-se conta do olhar de amor que Deus tem sobre ela. Gosto muito
de comegar pela maravilhosa declaragao de amor que se encontra em
Isaias: “E agora, eis o que diz o Senhor, que te criou, Jacob, que te formou, Israel. Nada temas, porque Eu te resgatei e te chamei pelo teu
nome, tu es meu. Se tiveres de atravessar as aguas, estarei contigo, e os
rios nao te submergirao; se caminhares pelo fogo nao te queimaras, e
“Se apoiarmos a
as chamas nao te consumirao. Porque Eu sou o Senhor, teu Deus, o
nossa auto estima Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egipto por teu resgate, a Etiopia
no olhar de amor e Saba como compensagao. Visto que es precioso aos meus olhos, visto
que Deus tem
que te estimo e te amo, entrego reinos por ti, entrego nagoes em troca
sobre nos,
da tua vida. Nao temas, porque Eu estou contigo” (Is 43,l-5a).
podemos permaTendemos a colocar a fonte da auto estima nos nossos talentos,
necer em paz, pois nas nossas realizagoes, nos nossos exitos, na imagem e na estima que os
sabemos que o
outros tem de nos. Mas esta e uma fonte nao segura e sempre ameagada
Senhor nunca
de ffacasso. Dai a oscilagao mais ou menos acentuada de animo que nos
deixara de nos
provoca. Se apoiarmos a nossa auto estima no olhar de amor que Deus
olhar com amor e tem sobre nos, podemos permanecer em paz, pois sabemos que o Senhor
bondade”
nunca deixara de nos olhar com amor e bondade (cf. Is 49,14-16).
Tocar a ferida
O desejo de corresponder ao amor de Deus pode ser forte e ate
muito intenso. A pessoa pode estar cheia de boa vontade e determinagao. No entanto, o seu coragao, como o coragao de qualquer ser humano, encontra-se ferido pelos dinamismos de pecado, que tendem a
resistir a acgao santificadora do Espfrito, como muito bem faz notar S.
Paulo, referindo-se a sua propria experiencia:
116
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“Deparo entao com esta lei: Querendo fazer o bem, e o mal que
eu encontro. Sinto prazer na lei de Deus, de acordo com o homem
interior. Mas vejo outra lei nos meus membros, a lutar contra a lei da
minha razao e a reter-me cativo na lei do pecado, que se encontra nos
meus membros. Que desditoso homem que eu sou! Quern me ha-de
libertar deste corpo de morte? Gragas sejam dadas a Deus, por Jesus
Cristo, nosso Senhor! Sou eu mesmo que, pela razao, me submeto a lei
de Deus e, pela came, a lei do pecado” (Rom 7,21-25).
Muitas vezes a propria pessoa, como o proprio S. Paulo constata,
nao chega a perceber o que nela se passa (cf. Rom 7,14'15). Alias, nos
dinamismos de pecado misturam-se facilmente factores inconscientes.
Entao, para que a pessoa possa ser docil a acgao do Espirito, e importante ajuda-la a perceber o que nela oferece resistencia ao amor de
Deus. Muito delicadamente, e preciso ajuda-la a tocar a sua ferida.
Podemos ver reflectida esta pedagogia no encontro de Jesus com
a Samaritana. O Senhor comega por aproximar-se e fazer-se pequeno,
pedindo-lhe de beber. Depois aponta-lhe a beleza e a bondade do amor
de Deus: “Se conhecesses o dom de Deus e quern e aquele que te diz:
Da-me de beber, tu e que lhe terias pedido, e Ele dar-te-ia uma agua
viva” (Jo 4,10).
Jesus suscita o desejo da “agua viva” na Samaritana, mas ela
ainda nao entende e permanece no nivel meramente natural. O Se
nhor, porem, usando de extrema bondade e paciencia, ganha a suficiente confianga daquela mulher para poder tocar, delicada e inteligentemente, a sua ferida: “Vai chamar o teu marido e volta ca” (Jo
4,16). Sabemos como prosseguiu o dialogo e como a Samaritana continuou ainda a defender-se, ate que o Senhor se lhe pode revelar. E
aconteceu uma mudanga radical naquele coragao e naquela vida: Esquecida da bilha - a bilha em que procurava a agua para saciar a suas
sedes em fontes que nao eram fontes: deixa cair a bilha das suas resistencias —e toma-se discipula e missionaria de Jesus Cristo!
Tocar a ferida! E precisamente o que Libermann faz, depois de
ter mostrado a beleza e a grandeza do “dom de Deus”. Ainda espera
algum tempo, explicando melhor em que consiste o dom divino. Mas,
feito isto, Francisco Libermann tenta ajudar a pessoa a tomar consciencia da raiz da sua resistencia ao amor de Deus:
“Em seguida, procurava mostrar-lhe a perfeigao no seu conjunto
e em toda a sua extensao, tanto quanto Deus me concedia faze-lo.
Precisava de algum tempo antes de poder ir ao particular e dar a esta
alma uma direcgao conveniente ao seu estado para a seguir. Uma vez
ai chegado, e que Nosso Senhor me fazia conhecer o interior desta
alma, via entao a dificuldade que nela existia e para ai encaminhava os
meus cuidados. Mas nesse momento, esforgava-me por afastar movimentos excessivos, precipitagao, perturbagao, inquietagao, etc. a flm
de a manter na calma para que pudesse estar sempre na presenga de
Deus e seguir mais facilmente todos os seus movimentos. Esta paz dispunha-a pouco a pouco para esta vida interior e leva-a sempre a con-

“para que a
pessoa possa ser
docil a acgao do
Espirito, e
importante
ajuda-la a
perceber o que
nela oferece
resistencia ao
amor de Deus.”
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templagao assim como a renuncia” (LS, II, 338).
A experiencia diz-me que este e sempre um momento doloroso
para a pessoa. O mais das vezes, a pessoa tende a resistir. Custa-lhe a
reconhecer e a admitir a raiz da sua resistencia a Deus, tanto mais se se
misturam nela factores inconscientes. E preciso agir com paciencia e
dar tempo ao tempo, ate que a pessoa - a semelhanga da Samaritana
- deixe cair as suas defesas. Entao a pessoa vive um momento de pro
funda libertagao interior. Esta e, parece-me, uma encruzilhada decisiva no caminho espiritual. Uma vez que reconhece a raiz da sua resis
tencia ao amor de Deus - e conhecendo a grandeza do olhar de amor
que Deus tern sobre ela, tal como ela e, ffagil e vulneravel - a pessoa
comega a entregar-se decisivamente a acgao do Espfrito.
A Samaritana, embora tivesse procurado defender-se, acabou por
se render ao Senhor. Mas nem sempre isto acontece. Pode suceder que,
nesta altura, a pessoa deixe de comparecer ao encontro de acompanha
mento espiritual. E isto nao necessariamente porque tenhamos tocado a
sua ferida indevidamente. Jesus, o Mestre, no dia em que tocou a ferida
do jovem rico - convidando-o a desprender-se dos seus bens, pois estes
ocupavam o lugar de Deus na sua vida: a avareza e uma idolatria (cf. Ef
5,5) -, Jesus viu, nao sem pena, aquele jovem afastar-se d’Ele.
“Como os
Como os dinamismos de pecado sao dinamismos egocentricos,
dinamismos de
percebe-se bem que este e o momento propicio para convidar a pessoa
pecado sao
a realizar um processo de descentramento, que a leve a deixar de girar
dinamismos
sobre si - num movimento narcisista - para se centrar em Deus e abriregocentricos
se ao amor e ao servigo gratuito dos irmaos. Trata-se de iniciar a pessoa
trata-se de iniciar no caminho pascal da abnegagao, que Jesus apresenta como condigao
a pessoa no
indispensavel a quern o quer verdadeiramente seguir: “Chamando a si
caminho pascal
a multidao, juntamente com os discipulos, disse-lhes: «Se alguem quida abnegagao,
ser vir apos mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
que Jesus
Porque quern quiser salvar a sua vida, perde-la-a, e quern perder a sua
apresenta como
vida por mim e pelo Evangelho, salva-la-a»” (Me 8,34-35).
condigao
Francisco Libermann situa-nos claramente nesta perspectiva do
indispensavel a
seguimento pascal de Jesus, quando afirma: “Eu insistia muito e contiquern o quer
nuamente na renuncia interior e total, estabelecendo mesmo a paz soverdadeiramente bre este fundamento, de modo que estas almas estivessem sempre ocuseguir”
padas em renunciarem a si mesmas e em se purificarem” (LS, II, 388).
Libermann revela-se um eximio conhecedor da alma humana:
e grande a sua capacidade de percepgao nao so espiritual mas tarn“Permanece,
bem psicologia da pessoa. Pode, por isso, oferecer orientagoes pertihumilde e
nentes a quern acompanha. Limito-me, aqui, a citar dois dos muitos
docemente, na
textos possiveis:
sua presenga, e
“Tern paciencia. Continua a aplicar-te a dogura, a paz e a modeaguarda que lhe
ragao interior. Poe toda a tua confianga em Deus. Ele acabara por te
apraza atrair-te
atender. Far-te-a a graga de te corrigires pouco a pouco de todos estes
inteiramente a si.” defeitos (...). Suporta-os, pois, com paz e dogura. Permanece, humilde
e docemente, na sua presenga, e aguarda que lhe apraza atrair-te inteiramente a si. Repito, nao te ocupes tanto de ti mesmo. Fixa-te antes no
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amor de Deus. Caminha sempre, com humildade, na sua presenga, em
perfeita paz, dogura e moderagao interior. Porque has-de afligir-te por
teres dificuldade em veneer os teus defeitos? Isso e puro orgulho. Deus
nao pede, precisamente, que os vengas, mas sim que tenhas o desejo de
os veneer, e que trabalhes nesse sentido, a fim de te tomares agradavel
a seus olhos” (LS, I, 286).
“O bem que Deus te quer e mais do que o ingrato que tu Lhe es.
Eis porque deves pensar menos em tuas ingratidoes do que em sua
bondade e misericordia. Porque has-de estar sempre a repreender-te,
dado que o bom Deus nao te repreende e, quando o faz, fa-lo acariciando-te e enchendo-te de dogura e santidade? Imita-O. E repara que
age sempre com paz e suavidade. Serve-O tambem com paz, suavidade
e dogura de coragao (...). Deixa Deus agir conforme for do seu agrado.
Nao podes impedir-te de ser tentado de inquietagao e perturbagao
(...). Nao te pego, pois, que sejas tranquilo, mas que nao te abandones
a estes movimentos. Olha-os sempre como tentagoes, e nao como con
sas reais que merecem a tua atengao (...). Nao te atormentes por nao
te confiares suficientemente a Deus. Procura antes permanecer em paz
e dogura, a fim de chegares a abandonar-te completamente em suas
maos. Quanto mais te atormentas, menos chegas a abandonar-te. Ali
as, o verdadeiro meio para o conseguires, e manter-te em paz e dogura
na presenga de Deus.” (LS, II, 157-159).

“Nao te atormen
tes por nao te
confiares
suficientemente a
Deus. Procura
antes permanecer
em paz e dogura,
a fim de chegares
a abandonar-te
completamente
em suas maos.”

A oragao nasce do amor
Francisco Libermann nao se preocupava em falar de oragao,
logo de infeio, a pessoa que acompanhava. Nao quer isto dizer que essa
pessoa nao comegasse a ter oragao. Simplesmente, Libermann nao intervinha logo nesse aspecto decisivo da vida espiritual, convencido de
que, mais cedo ou mais tarde, a pessoa lhe pediria ajuda. Se repararmos
bem, os discfpulos de Jesus, so ao fim de algum tempo de andarem com
o Senhor lhe pediram que os ensinasse a orar. O convrvio com Jesus, o
ter orado com Ele e o te-PO visto rezar e que acabaram por suscitar o
pedido: “Senhor, ensina-nos a orar” (Lc 11,1).
Estou persuadido de que, embora nao falasse logo de oragao a
pessoa que acompanhava, Libermann comegava imediatamente a rezar
por ela e, ao mesmo tempo, a pedir a luz do divino Espfrito para poder
acompanha-la em conformidade com a vontade de Deus. Creio que e
muito importante rezar pelas pessoas a quern se acompanha ou a quern
“a pedagogia de
o Senhor nos envia em missao, na certeza de que “se nao for o Senhor
Libermann a
a edificar a casa, em vao trabalham os construtores” (SI 127, 1).
Penso que a pedagogia de Libermann a respeito da oragao assen- respeito da oragao
-assenta na
ta na convicgao - que ele nao explicita no texto que aqui nos serve de
base - de que a oragao nasce do amor: na medida em que a pessoa se convicgao de que
encontra com o amor de Deus e abre o coragao a esse amor, comega a a oragao nasce do
amor”
rezar. Mas tambem nao e menos verdade que so a oragao acaba por
abrir a mente e o coragao da pessoa para a grandeza do amor de Deus.
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Nada melhor, porem, do que ler o que Libermann a este respeito diz,
para concluir que e o amor de Deus a luz que orienta a sua pedagogia:
“Eu insistia muito e continuamente na renuncia interior e total,
estabelecendo mesmo a paz sobre este fundamento, de modo que estas
almas estivessem sempre ocupadas em renunciarem a si mesmas e em
se purificarem. Acreditava que este era particularmente o estado dos
principiantes e durante muito tempo nunca lhes falava de oragao. Nao
sei se fazia bem; mas pensava que, uma vez que eles procuravam ser
recolhidos e renunciados em tudo, Deus aperfeigoaria neles o espirito
de oragao, e que tendo sempre em vista a paz e a dogura interior, a
moderagao e a serenidade de espirito, nao deixariam de conhecer e
seguir Deus e as suas inspiragoes. Quando me falavam disso, eu sondava os seus gostos interiores e a sua maneira de fazer oragao; esforgavame por rectificar o que julgava defeituoso, mas sem os tolher. E pareceme que, pouco a pouco, eles eram levados a esta oragao pura da fe e da
uniao a Deus por uma simples contemplagao” (LS, II, 388).
A docilidade/abandono ao Espirito
No texto acima citado transparece a atengao que Libermann
dava a acgao de Deus na pessoa. O seu olhar interior tentava discemir
a presenga e o modo de Deus agir naquele/a que acompanhava. Esta e,
“uma convicgao
alias, uma convicgao basilar de Libermann: a vida espiritual e, antes de
basilar de
mais, dom de Deus, fruto da presenga e da acgao do Espirito Santo em
Libermann: a
nos. Todo o seu empenho e cuidado estao nisto: ajudar a pessoa a ser
vida espiritual e, docil e a abandonar-se a acgao do Espirito:
antes de mais,
“Que a paz de Nosso Senhor e a suavidade do seu amabilissimo
dom de Deus,
e adorabilissimo coragao encham o teu. Eis, carfssimo, tudo o que tens
fruto da presenga a fazer neste mundo: deixar-te encher pelo Espirito do nosso bom Mes
e da acgao do
ne de toda a dogura, suavidade e paz com que encheu e continua a
Espirito Santo em encher a mae e mestra do santo amor.
nos.”
“Tudo o que tens a fazer e tomar-te docil, maneavel nas maos
do Espirito de vida, que Nosso Senhor e doce Mestre colocou na tua
alma a fim de ser tudo em ti. Ele deve ser o principio e a fonte unica de
todas as tuas afeigoes, de todos os teus desejos e de todos os movimentos da tua alma. Ele deve ser o mobil do teu espirito e o guia da tua
alma nos movimentos que lhe imprime. So a Ele pertence dar-te um
impulso, uma impressao, e so a Ele pertence tambem fazer-te por em
pratica este impulso e esta impressao. Se misturares a tua violenta actividade, estragaras tudo” (LS, I, 366-367).
Na vida da fe tudo e graga! Tudo e dom gratuito de Deus, em e
por Jesus Cristo (cf. Ef 2,4-10). Daqui se depreende o acerto do constante apelo a docilidade/abandono ao Espirito que Francisco Liber
mann faz aqueles que dirige. Alias, o proprio Senhor deixou isto claro,
quando disse: “Permanecei em mim e Eu permanecerei em vos. Como
a vara nao pode dar fruto por si mesma se nao estiver na videira, assim
acontecera convosco se nao estiverdes em mim. Eu sou a videira, vos
120

missao espiritana

A gostinho T avares

as varas; quem esta em mim e Eu nele, esse da muito fruto; porque sem
mim nada podeis fazer” (Jo 15,4-5).
Esta e uma orientagao que tenho sempre muito cuidado em comunicar as pessoas a quem acompanho na vida da fe: a consciencia
profunda de que, na vida espiritual, a iniciativa e de Deus. Sem a forga
do seu amor, nos jamais poderfamos salvar-nos, nem santificarmos. Se
esquece isto, a pessoa cai facilmente no activismo - mesmo quando
reza: decide e age sem se deixar iluminar e conduzir pelo Espirito. Na
verdade, “o Espirito vem em ajuda da nossa fraqueza, pois nao sabemos
o que havemos de pedir em nossas oragoes, mas e o proprio Espirito
que intercede por nos com gemidos inefaveis” (Rom 8,26). Muitas desilusoes, muitos desanimos e muito soffimento evitarfamos a hora de
procurar a santidade e de viver a missao, se, na humildade de mente e
de coragao (cf. Mt 5,3), nos entregassemos a acgao do Espirito.
Quer isto dizer que a pessoa nao deve fazer nada? De modo algum. Se na vida de fe tudo e graga, bengao e dom gratuito de Deus,
nao e menos verdade que depende de nos querer permanecer no amor
de Deus (cf. Jo 15,9-10), sendo fieis a graga. Mas o modo mais seguro
de sermos fieis a graga e precisamente deixar-nos iluminar e conduzir
“O Espirito e
pelo Espirito, a exemplo da Virgem Maria. O Espirito e indubitavelmente o Protagonista, mas quer a nossa colaboragao, porque so na li- indubitavelmente
o Protagonista,
berdade da entrega e que o amor cresce e se diz.
Libermann deixa claramente perceber que, embora o protagonis- mas quer a nossa
colaboragao,
mo da acgao deva ser dado ao Espirito, temos de fazer da nossa parte o
porque so na
que estiver ao nosso alcance para favorecer a acgao do Espirito em nos:
liberdade da
“Ignorantes e incapazes de ir a Deus (...) por nos proprios (...),
entrega e que o
Nosso Senhor (...) deu-nos o seu Espirito (...) para ser a vida da nossa
vida (...). Se queremos escuta-PO, ve-TO e caminhar guiados por Ele, amor cresce e se
diz.”
devemos estar atentos as suas inspiragoes, ter nosso olhar continuamente voltado para Ele, praticar o silencio interior, isto e, das paixoes
e faculdades da nossa alma, evitar a excessiva acgao exterior, a pressa
e a actividade, moderar todos os movimentos violentos, mesmo os que
tern por objecto coisas boas, nao querer conhecer outra sabedoria nem
outra prudencia alem da que nos vem do Espirito Santo e, por esta via
interior, evitar todos os esforgos naturais para nos unirmos a Ele, ocupando-nos apenas em afastar os obstaculos que vem da pressa e do
apego as criaturas e a nos mesmos. Devemos fazer tudo isto com paz e
tranquilidade. E, com esta disposigao, esperar d’Ele tudo o que for do
seu agrado mostrar-nos e fazer-nos executar, mantendo-nos sempre
prontos a segui-PO, sem jamais O preceder.” (ES, supp., 79-80).
Acompanhar mais do que dirigir
No tempo de Libermann, o acompanhamento (direcgao era o
termo que se usava) espiritual era entendido como uma acgao de db
recgao da pessoa. E a tendencia era dar ordens mais do que orientagoes
a pessoa dirigida. Nao deixa, por isso, de causar admiragao o facto de
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crescer na
santidade, na
medida em que
esta e fiel a sua
voz.”
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Libermann entender que nao cabe ao “director espiritual” dirigir a pessoa, mas sim ao Espirito Santo. O director ha-de tao-somente ajudar a
pessoa a perceber o impulso e a inspiragao do Espirito, a fim de esta se
deixar iluminar e conduzir por Ele. Toda esta sua maneira de ver se
compreende a luz do principio paulino da justificagao e do consequente abandono/docilidade ao Espirito.
No pequeno tratado que escreveu sobre a Direcgao das Almas,
Libermann ve a “direcgao espiritual” como um servigo pastoral que se
inspira na parabola do Bom Pastor (cf. Jo 10). Quern o pratica precisa,
antes de mais, de estar intimamente unido a Jesus Cristo, pois so assim
levara as pessoas a encontrarem o alimento que o Bom Pastor lhes
oferece, e as ajudara a discemir a voz interior do Espirito.
O bom director espiritual deve estar convencido de que e o Espinto Santo que, mediante as “gragas particulares”, ilumina interiormente a pessoa, conduzindo-a e fazendo-a crescer na santidade, na
medida em que esta e fiel a sua voz. Neste sentido, em carta escrita a
um jovem sacerdote, Libermann oferece-nos um principio basilar, ja
referido, de direcgao espiritual: “Reconhece como um principio funda
mental de direcgao espiritual que nao se deve apertar nem restringir
demasiado o dirigido, nem prescrever-lhe demasiadas regras. Nao devemos seguir sistemas na vida espiritual, pois arriscamo-nos a fazer mal
as pessoas (...). E um principio capital de direcgao espiritual deixar agir
a graga com grande liberdade, distinguir os falsos dos verdadeiros
atractivos, e impedir as pessoas de se desviarem ou exagerarem nestes
atractivos.” (LS, III, 349-350).
Para expressar o papel do director espiritual, Libermann apresenta-nos duas imagens: o director “e um eco da voz interior do divino
Espirito” (ES, 361), e e comparavel a um “archote”, na medida em que
representa fora o impulso interior do Espirito. Ou seja, “o director (...)
nao faz mais do que mostrar as pessoas a luz interior do divino Espirito,
que esta nelas, guia-as e condu-las para esta luz e por meio desta luz”
(ES, 362). Numa palavra: a direcgao espiritual e caminho de fidelidade
e docilidade ao Espirito. Assim, tanto o director como o dirigido haode procurar discernir o impulso e a inspiragao do Espirito, numa atitude de fidelidade e docilidade ao mesmo Espirito.
Libermann nao o diz expressamente, mas parece-me obvio concluir que o “director”, mais do que “dirigir”, ha-de acompanhar, ajudando a discemir a voz do Espirito; mais do que falar, ha-de cultivar
uma atitude de escuta, sabendo, mediante perguntas abertas, levar a
pessoa a expressar o que lhe vai na mente e no coragao; mais do que
pretender dar conselhos e directivas, ha-de oferecer em “retomo” (fe
edback) aquilo que percebe ser a inspiragao e o impulso que o Espirito
quer dar a pessoa; mais do que querer aplicar a pessoa um esquema
mental ou um determinado metodo, ha-de ajuda-la a abrir-se a novidade de Deus na sua vida, para que, mediante a acgao do Espirito, se
revista “do homem novo, criado em conformidade com Deus na justiga e na santidade verdadeiras” (Ef 4,24).
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