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A ntonio G alvao *

a vocagao laical
espiritana na sua
forma de movimento
e de associagao
N u m a eclesiologia de com unhao onde todos sao cham ados a
p articip ar n a M issao d a 1greja, encontra'Se a base teoldgica p a ra a com preensao do novo papel que os leigos e leigas
tern desem penhado n a p artilh a do carism a dos In stitu tes
religiosos. O P . T orres N eiva, tendo vivido toda a abertura
e renovam ento que o C oncilio V aticano II iniciou, tom ou se particularm ente sensw el a reflexao e aprofundam ento do
papel dos leigos no seio d a fam d ia espiritan a, como provarn
a s su m obrm e sobretudo a alegria com que p artilh av a com os
leigos a espiritualidade esp iritan a. Com este artigo, aprofun dando a vocagao laical espiritan a, o autor, um leigo, p resta
um a honrosa hom enagem ao P . T orres N eiv a.

Introdugao
Escrever sobre a «Vocagao Laical Espiritana» e, para mim, uma
tarefa dificil e agradavel. Agradavel, por poder participar no merecido
reconhecimento ao saudoso P. Torres Neiva pelo servigo dedicado a
Igreja, a Congregagao do Espirito Santo e a Missao dos Leigos em par
ticular. Dificil, por sentir quanto tenho que aprender do P. Torres Neiva, para compreender que “a participagao e colaboragao dos leigos e
leigas na Missao (...) da Congregagao, nao se trata de «preencher os
locais deixados vagos por falta de sacerdotes ou irmaos consagrados»;
nemde criar simples ajudantes (...) para a crise de vocagoes consagra* Antonio Joaquim Galvdo, m estrado em Filosofia do Conhecimento e Epistem ologia
em B raga, D outor n a drea cientifica de ciencias da Educagao, em Salam anca. Foi
Professor n a Escola Superior de Educagao de Fafe. Leigo associado espiritano, tendo
sido sem inarista da Congregagao do Espirito Santo.
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das. Sao parceiros na realizagao da vocaqao missionaria da Igreja e 'no
despertar das consciencias e comunidades para a Missao” (O Leigo
Vocagao para a Missao, 2004: 5), para perceber que e Deiis que nos
chama, que chama cada um em particular, para que cada um de nos
cumpra a «Sua» missao.
Com efeito, no trabalho publicado do P. Torres Neiva encontramos um manancial de conhecimentos e praticas, nos niveis racional,
“uma vida de
cientifico, teologico, moral e espiritual, que nos garantem que uma
«Verdadeira
vida de «Verdadeira Vocagao» resulta na realizagao plena da pessoa
V ocaqao resulta humana. Diz-nos que “o carisma de um Institute - como a nossa Conna realizagao
gregagao —e um dom a Igreja que, enquanto impulso do Espirito, deplena da pessoa
veria estar aberto a multiplas participagoes. Dai que tambem os leigos
humana.”
se possam sentir atraidos por este carisma e corresponsaveis na sua fecundidade e na sua concretizagao no meio do mundo aonde somos
enviados” (2004: 5).
Consciente do profundo e proficuo trabalho do P. Torres Neiva sera aqui para nos «motor movente» (imitagao aristotelica) para
explanar algumas das ideias que teimam em eclodir na minha mente.
Obrigado P. Torres Neiva e a todos aqueles que me ajudam a apaixonar-me pela dinamica da Educagao Crista da Fe.
Procuraremos, a partir duma possivel definigao de vocagao lai
cal espiritana, enquadrar as diferentes formas de movimentos e de Associagoes que a Congregagao do Espirito Santo assiste neste momento
em Portugal.
Como quase sempre acontece, aquilo que nos parece fundamen
tal apresentamo-lo, esquecendo-nos, por vezes, que, para os outros,
aquilo que nao dizemos seria provavelmente o mais importante. A todos queremos dizer que estao no nosso horizonte de importancia e
respeito em Jesus Cristo. O facto de apresentar a Vocagao Laical Espi
ritana nao significa que subestimamos a Vocagao Sacerdotal e/ou Irmao Espiritano. “E no coragao do Povo de Deus e entre outras vocagoes, multiplas e diversas, suscitadas pelo Espirito Santo, que nos,
espiritanos, somos chamados pelo Pai e «segregados» (cf. Act. 13,2)
para anunciar a Boa Nova do Reino, no seguimento de Seu Filho”
(RVE: 1). A vida dos sacerdotes e irmaos espiritanos e que nos mostra,
a nos leigos e leigas, a verdadeira dimensao da comunidade consagrada
a Deus pela vida religiosa e vivida segundo o carisma espiritano, de
abertura e docilidade ao Espirito Santo. Como se afirma na Constituigao Pastoral Gaudium et Spes, nQ3 : “Eis a razao por que este sagrado
Concilio, proclamando a sublime vocagao do homem, e afirmando que
nele esta depositado um germe divino, oferece ao genero humano a
sincera cooperagao da Igreja, a fim de instaurar a fratemidade univer
sal que a esta vocagao corresponde.”
Sera impensavel que do peito, de todo e qualquer «espiritano»,
nao saia uma prece rogatoria por muitas e santas vocagoes consagradas
espiritanas. Ao jeito de S. Paulo, com as devidas ressalvas, «para mim,
o viver e Cristo» (Fil 1, 19), para nos viver e Cristo segundo o carisma
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espiritano em «unidade de coragao e de inteligencia» (Fil 2) e/ou, divisa
da Congregagao: «um so coragao e uma so alma» (Act 4, 32 e RVE 7).

L VOCAgAO LAICAL ESPIRITANA
O objectivo fundamental da nossa reflexao e dar a conhecer e
convidar a rezar pela vocagao laical espiritana. Vamos deixar para outras disputas academicas, sobretudo de teologos e de psicologos, o «estatuto» da vocagao. Sem menosprezar outras perspectivas, assumimos
como primordial “o apelo feito por Deus, manifestado atraves de sinais, para um destino ou fungao” (Verbo, E L B C, 18).
E bem aceite por todos que a palavra vocagao vem do latim vocatione (acto de ser chamado). No seu significado nominal, designa
«chamamento», «apelo», «convite»...
Percebemos que etimologicamente vocagao emana do verbo la
tino «vocare» (chamar) e se associa a palavra «voz». Designa algo ou
alguem que nos convida (voz que nos chama) e nos desafia a darmos
uma resposta.
Este ponto de partida langa-nos no universo da Vocagao Funda
mental e Espedfica. A vocagao fundamental e o chamamento de Deus
a vida: a sermos todos Seus filhos, a sermos todos irmaos com Cristo, a
sermos Igreja. Nao podemos esquecer, como nos pediu o saudoso Papa
Joao Paulo II (Novo Millenio Ineunte, 2001: 38) que o principio essencial da visao crista da vida e o Primado da Graga. “Somos a Igreja de
Cristo” que se realiza em Cristo, por meio da acgao pastoral da Igreja.
Advertia-nos que pensarmos que os resultados dependem (unicamente) da nossa capacidade de agir e de programar e esquecermo-nos que
“sem Cristo, nada podemos fazer” (Jo 15, 5).
“A vocagao
A vocagao corresponde a resposta que damos a voz do Espirito
corresponde a
Santo, ao sopro que ressoa em nos, ao carisma que nos chama a sermos
resposta que
pessoas, a crescermos, a perfeigao, a comunhao e ao servigo, porque
damos a voz do
somos templos do Espirito Santo (1 Cor 3, 16).
Cada um, escutando o murmurio do Espirito Santo no seu inti- Espirito Santo, ao
mo, descobrira o caminho para ser cada vez mais de Cristo. Para viver sopro que ressoa
em nos, ao
com Cristo e colocar-se ao servigo, em missao do Espirito Santo para
anunciar e manter o Reino de Deus como fraternidade e humanidade carisma que nos
chama a sermos
entre todos os povos.
pessoas, a
Se com Cristo vivermos, com Cristo venceremos “como pedras
crescermos, a
vivas, (seremos) edificados casa espiritual e sacerdocio santo, para ofeperfeigao, a
recer sacrificios espirituais agradaveis a Deus por Jesus Cristo (1 Pedro
comunhao e ao
2:4). Com Cristo “todo aquele que se exaltar sera humilhado, e todo
servigo, porque
aquele que se humilhar sera exaltado” (Lc 14,11).
E neste viver apaixonado por Cristo, maneira propria de como somos templos do
Espirito Santo”
cada um se realiza humanamente, como leigo, como sacerdote ou
como religioso, que vive a sua vocagao especifica. Deus, que e Pai, e
que sabe o que e melhor para os Seus filhos: “se vos, sendo maus, sabeis
dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que esta no
missao espiritana
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Ceu dara coisas boas aqueles que lhas pedirem» (Mt 7, 11).
Cristo, pelo Baptismo, consagra-nos no caminho para a santidade e, pela liberdade da resposta e da maneira especifica como vivemos
no mundo, exprimimos ou nao a vontade de Deus.
A vocagao e iniciativa de Deus, e dom: “Ha, pois, diversidade de
dons, mas o Espirito e o mesmo” (1 Cor 12, 4). Sinteticamente, diremos que a Santissima Trindade nos convida a tres momentos para a
nossa salvagao: o Pai chama-nos a vida, o Filho convida-nos a segui-Lo
e o Espirito Santo exorta-nos a testemunhar o Amor de Deus.
Pela familia, pela comunidade, pelas necessidades do mundo e
da Igreja cada um sente-■ se interpelado em fungao dos valores que o
atraem. A Congregagao do Espirito Santo pelos carismas dos fundadores, Claudio Poullart des Places e Francisco Libermann, e a fidelidade
a tradigao, incitam-nos a responder, de forma criativa, as necessidades
de evangelizagao do nosso tempo (RVE 2). A finalidade e a evangelizagao dos «pobres»: os que nao, ou mal, ouviram a mensagem evangelica, os que tern maiores necessidades, os oprimidos e as tarefas para as
quais a Igreja dificilmente encontra obreiros (RVE 4).
“Os leigos
Os leigos espiritanos, depois de um conhecimento e contacto
espiritanos,
com os desafios que hoje se colocam a missao espiritana, manifestam o
depois de um
desejo de comunhao e partilha do carisma espiritano. Como se afirma
conhecimento e
(Torre d’Aguilha, 2004, 11.1), sao tres as razoes que movem os leigos
contacto com os a aprofundarem o sentido da missao espiritana k “a experiencia espirb
desafios que hoje tual, a missao especifica e a vida em comunidade” —ajudados pelo Esse colocam a
pinto Santo a caminharmos com Cristo sob a protecgao do Coragao
missao espiritana, Imaculado de Maria.
manifestam o
Neste contexto de caminhar com Cristo, como Maria, que o
desejo de
nosso «Sim» seja resposta generosa de nos abrirmos aos outros como
comunhao e
irmaos. Que, “sob a protecgao do Coragao Imaculado de Maria” (RVE
partilha do
2), em Igreja - Mae das vocagoes, e com a forga do Espirito, nasgam
carisma espirita- muitas e santas vocagoes missionarias, sejam protegidas num verdadeb
noro clima de comunidade de fe.
“A partilha da (...) espiritualidade com os leigos, assim como
novas formas de comunhao e corresponsabilidade na missao, fazem ja
parte do (...) patrimonio (da) Congregagao” (Torre d’Aguilha, 2004,
11) e sao sempre guiadas pelo Espirito que anima, acompanha e habilita para o verdadeiro testemunho e anuncio do Reino. A vida espiritual
do leigo espiritano esta marcada pela oragao, pela acgao do Espirito
Santo na vida do dia-a-dia, pela «uniao pratica» com Deus, pela disponibilidade e pela espera confiante no «momento de Deus» (Ibidem).
Vocagao laical espiritana e porque, baptizado em Cristo, o leigo
se sentiu chamado a vida laical. O leigo e que descobre o carisma espiritano como valor e missao para neste mundo cumprir a vontade de
Deus e fazer com que o carisma espiritano ajude “a tornar presente e
activa naqueles locais e circunstancias em que so por meio deles ela
pode ser o sal da terra” (LG, 33). O dever do leigo espiritano e viver o
carisma e fazer com que o Espirito de Deus chegue a todo o lado, prim
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cipalmente onde e mais dificil anuncia-lo, e ser forte e valente! Nao se
deixar “intimidar nem aterrorizar (...) Porque o Senhor, teu Deus, vai
adiante de ti. Nao te deixara sucumbir nem te abandonara!» (Dt 31,
6) porque e «promessa» de Deus ao «Seu Povo». Enquanto fazendo
parte do Povo de Deus, procura promover a «comunhao eclesial»
(Mensagem do Santo Padre para o dia Mundial das Missoes, 2010)
como leigo missionario espiritano.
A caracterfstica propria da vocagao laical espiritana e viver o “A caracterfstica
propria da
carisma espiritano em toda e qualquer ocupagao e actividade do dia-avocagao laical
dia: da vida familiar, da vida social, da vida profissional, da vida espiriespiritana e viver
tual, das situagoes e ocasioes da existencia.
o carisma
Ser leigo espiritano e sentir-se chamado por Deus para que, no
espiritano em
desempenho da sua profissao, apostolado e ou missao, guiado pelo espftoda e qualquer
rito evangelico, ajude a santificar o mundo a partir da espiritualidade
espiritana; seja mensageiro e portador do Amor de Cristo Ressuscitado ocupagao e activi
dade do dia-aaos outros, pelo testemunho de vida, pelo testemunho de fe, pelo testedia”
munho de esperanga e pelo testemunho de caridade; ordene e projecte
a sua vida de comunhao e partilha segundo o carisma espiritano.
2. FO RM A DE M OVIM EN TO S E DE A SSO CIA Q A O N A
PRO V IN C IA

2.1. OS LEIGOS NA HISTORIA D A CONGREGAgAO
Poullart des Places fundou o Seminario (origem da Congregagao) como leigo e Libermann, pela doenga que o impedia de ser ordenado, estava decidido a fundar a Sociedade do Coragao de Maria tambem como leigo. Como se tratava de uma Congregagao Clerical e
precisava de ser ordenado sacerdote, pela bengao de Deus conseguiu-o.
No entanto, e bom salientar que eram leigos quando iniciaram o processo da fundagao da actual Congregagao.
Alguns dos sacerdotes que se ordenaram no Seminario do Espfrito Santo, fundado por Poullart des Places, criaram uma associagao a Congregagao do Espfrito Santo - cujo fim era dirigir o seminario e
assegurar a sua sobrevivencia. Para ser membro da associagao bastava
fazer um contrato legal para funcionar juridicamente com direitos e
deveres.
Os primeiros leigos a associarem-se a Poullart des Places eram
quatro. Segundo a Regra das Origens, dois eram leigos: o alfaiate e o
cozinheiro. Tinham um estatuto semelhante ao dos padres: hora e
meia de oragao diaria, assistencia a missa, habitagao no seminario e
trabalho nao remunerado.
Para Libermann, um associado seria alguem “um pouco mais
que um amigo da Congregagao; entre ele e os membros da Congregagao haveria comunhao de oragoes e boas obras. De tempos a tempos
poderiam passar alguns dias numa das casas da Congregagao, fazer af
retiro, descansar e retemperar as forgas, sem estar obrigado a Regra e a
obediencia, como os membros da Congregagao. Por isso nao era verdamissao espiritana
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deiramente um membro da Congregagao”. (ND III, 212; Torres Neb
va, Missao Espiritana, 2008 '14: 21-23)
“Desde as origens
Desde as origens que a Congregagao partilha com os leigos a sua
que a Congrega missao e nos cumula com uma heranga cultural que devemos e queregao partilha com mos perpetuar atraves dos tempos.
os leigos a sua
A Provmcia Portuguesa no Capftulo Provincial de 2000 assumiu
missao e nos
a partilha e comunhao da missao espiritana com os leigos. E um camicumula com uma nho, um capftulo de esperanga que se abre...
heranga cultural
A Animagao Missionaria da Provmcia Portuguesa, com os leique devemos e
gos a colaborar, leva as paroquias a acgao e a partilha do carisma, da
queremos
espiritualidade e missao espiritanas. Do empenho e dedicagao em conperpetuar atraves tribuir para o despertar da missao universal, da fratemidade e humanidos tempos.”
dade dos povos tern surgido um trabalho pastoral e de enriquecimento
espiritual dos leigos que, embora nem todos sigam pelo mesmo caminho, os chama a unidade na diversidade.
“Assim como num mesmo corpo temos muitos membros, e nem
todos tern a mesma fungao, assim, sendo muitos, formamos um so corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros” (Rom. 12, 4-5) .
2.2. Unidade na diversidade
Nesta unidade de «um so coragao e uma so alma», de vivermos
a vocagao laical espiritana (carisma e espiritualidade, no seguimento
de Jesus Cristo) temos os Movimentos que, juridicamente, sao Associagoes privadas de fieis, com personalidade jurfdica que, orientadas
pela Congregagao, estao sujeitas a vigilancia da Conferencia Episcopal
Portuguesa e associam os leigos em diferentes modos de viver e testemunhar a identidade espiritana.
Por ordem cronologica temos a Liga Intensificadora de Acgao
Missionaria - LIAM (estatutos com vinte e sete artigos, aprovados a
24 de Junho de 2003 pelo Conselho Permanente da Conferencia Epis
copal Portuguesa); os Antigos Alunos dos Seminarios de Espfrito San
to - ASES (estatutos proprios); o Movimento dos “Jovens Sem Fronteiras” - JSF (estatutos com dezanove artigos, aprovados a 24 de Junho
de 2003 pelo Conselho Permanente da Conferencia Episcopal Portu
guesa) ; o Movimento Missionario de Professores - MOMIP (estatutos
com vinte e oito artigos, aprovados a 24 de Junho de 2003 pelo Con
selho Permanente da Conferencia Episcopal Portuguesa); as Fratemidades Espiritanas (Princfpios Dinamizadores das Fratemidades Espiritanas) e os Leigos Espiritanos Associados (Directorio dos Leigos
Associados Espiritanos, aprovado em Capftulo).
A vocagao laical espiritana nao se limita a esfera do movimento
ou associagao. Temos leigos que integram mais que um movimento.
Por exemplo, leigos da LIAM integram Fratemidades, Leigos Associados, assim como JSF, MOMIP e ASES.
O aspecto peculiar da vocagao laical espiritana e caminhar para
ser de Cristo e colocar-se ao servigo da missao espiritana em Igreja:
“Recebereis uma forga, a do Espfrito Santo, que descera sobre vos, e
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sereis minhas testemunhas em Jerusalem, em toda a Judeia e Samaria,
e ate aos confins da terra” (Act 1, 8).
O grande sonho da vocagao laical espiritana e partir em missao, e
«sobretudo abrir-se aos outros como irmaos, descobri-los e encontra-los»
(Dom Helder da Camara). E com o objectivo de responder a este desejo
que o Voluntariado Missionario Espiritano e: “um modo de seguir Jesus,
um caminho de solidariedade com os mais pobres, uma maneira de construir fratemidade universal, uma forma de luta pela Justiga e pela Paz,
uma aventura para gente de coragem” (www.espiritanos.org).
O leigo espiritano, por vocagao missionaria, descobre a Igreja
como comunhao e a missao como ffuto da comunhao. Com a identidade que lhe e propria, o leigo colabora voluntariamente com a Provincia em espirito de solidariedade e responsabilidade.
Neste sentido, a LIGA INTENSIFICADORA DE ACQAO
MISSIONARIA (LIAM), desde 1937, tem-se afirmado, prioritariamente destinada a leigos, animada pela Provincia e visa promover a
consciencia missionaria nas paroquias e outros espagos eclesiais, em
comunhao com a competente Autoridade eclesiastica e com sua aprovagao (Estatutos artg l 2, 1). Espalhados pelo continente e ilhas, os
grupos ou nucleos paroquiais desenvolvem as suas actividades no sen'
tido do despertar vocacional e de angariar fundos para projectos mis'
sionarios. Estatutariamente (artg 52, 2) engloba dois tipos de membros:
efectivos e colaboradores ou simpatizantes. Todos tern o dever de assumir a obrigagao missionaria do seu baptismo e, na medida do possivel, participam e colaboram, gratuitamente e generosamente (artg 4Q,
2) nas actividades formativas e apostolicas da Congregagao (artg 72,
3) . A organizagao da LIAM fundamenta-se nos nucleos ou grupos locais coordenados por Conselhos Diocesanos, Conselhos Regionais e
Conselho Nacional.
A sua acgao, embora dirigida e orientada para a colaboragao
com a Congregagao, abre-se a outras colaboragoes nomeadamente as
Obras Missionarias Pontificias e a outros Institutos e InstituigSes de
Indole missionaria (artg 102, 1).
A formagao faz'se nos grupos de base com recurso a temas, pm
blicados cada ano em livro, em retiros e outras actividades espiritanas,
como Jomadas Missionarias e Jomadas de Espiritualidade Espiritana.
Estas actividades estao abertas a todos os movimentos e respectivos
membros. O problema com que a LIAM se tern deparado, nos ultimos
anos, e a renovagao geracional e a falta de lideres.
O Movimento Missionario de Professores (MOMIP) surgiu ha
48 anos (1962). Mas, como movimento MOMIP associado a Congregagao so em 1998. A Associagao eclesial (artg l 2, 2) nasceu dos Em
contros Nacionais de Professores e Alunos Mestres da LIAM (4) que,
em 1992, constituiram uma Comissao Instaladora. O MOMIP nasceu
com o objectivo de exercer as suas actividades orientadas pelos princL
pios definidos na Declaragao Universal dos Direitos do Homem e na
Doutrina Moral e Social cristas e segundo a espiritualidade espiritana

“O leigo espiritano, por vocagao
missionaria,
descobre a Igreja
como comunhao
e a missao como
fruto da cornunhao.”
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(artg 4° 2). Podem pertencer membros efectivos (educadores ou pro
fessores), colaboradores e honorarios.
O MOMIP esta inserido no Conselho Nacional da Animagao
Missionaria da Provlncia, tem a sua propria organizagao regional e nacional e um espiritano como assistente. Para la da formagao espiritana
disponivel para todos os leigos, o MOMIP todos os anos realiza o seu
encontro nacional. O movimento, constitufdo sobretudo por professoras aposentadas, tem tido dificuldade em recrutar novos membros.
Os Jovens Sem Fronteiras (JSF) sao um movimento que engloba
o sector juvenil da Animagao Missionaria (artg 1Q, 1) e que ja celebrou
bodas de prata. A estrutura e acgao assentam em Grupos paroquiais ou
pluri-paroquiais para que “cresgam na fe, no espirito missionario e no
sentido da fratemidade solidaria. (...) Procuram ir ao encontro dos
jovens de outras paroquias e dioceses, (...) bem como ao encontro de
outros povos e culturas, em especial dos pafses em vias de desenvolvimento” (artg 3Q, 1 e 2). A par dos assistentes espiritanos, a Coordena'
gao do movimento faz-se pelo orgao da Coordenagao Nacional e pelos
das Coordenagoes Regionais (artg 11Q, 1). A mvel local existem os
Animadores e V ice -Animadores (4) e todos os membros tem o dever
de contribuir, segundo as suas capacidades, para o bom exemplo, para
sensibilizar para as causas da Justiga e Paz e Integridade da Criagao e
colaborar em campanhas a favor da solidariedade e fratemidade hm
manas e cristas (artg 72, 1 e 3).
Todos os anos realizam um Encontro Nacional que reune a maioria dos jovens de todo o pais para apresentagao do trabalho realizado,
reflexao e formagao conjunta. A nfvel regional e ou local, geralmente,
fazem retiro pela Quaresma. Durante o verao, um grupo de jovens,
oriundos dos diferentes grupos paroquiais, participa numa “Ponte Missionaria” de um mes (Agosto), em Africa ou na America Latina. Com
forme as possibilidades e disponibilidades organizarmse grupos para
participarem nas “Semanas Missionarias” em paroquias de meios pobres
do pais durante dez dias do final de Julho ou mes de Agosto. A procura
de aprofimdar e viver a espiritualidade espiritana tem levado a cuidar
da formagao no movimento. Foi publicado o livro Aprender a navegar,
como resposta e instrumento de animagao e formagao.
No seguimento do aprofundar e viver a espiritualidade espiritana, surgiu no Porto o grupo VIVER SEM FRONTEIRAS. Sao jovens
adultos que pertenceram aos JSF e que sentem necessidade de contfr
nuar a alimentar o mesmo espirito que os marcou nos JSF e, como nao
se sentem atrafdos por outros dinamismos da Congregagao, fazem uma
experiencia com olhos para que surja um novo movimento associado a
Congregagao.
Tambem foram os JSF que sentiram a necessidade de criar a
ONGD - SOL SEM FRONTEIRAS para colaborar de perto com projectos de desenvolvimento, levados a cabo por Espiritanos.
As FRATERNIDADES ESPIRITANAS surgiram para dar res'
posta as necessidades sentidas pelos leigos envolvidos nos movimentos
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da Congregagao, sobretudo para uma formagao mais especificamente
espiritana. A Provmcia elaborou os Principios Dinamizadores das Fratemidades Espiritanas, onde se expressam: a natureza, o enquadramento, os objectivos, o funcionamento e o programa de formagao espiritual. Um dos objectivos das fratemidades e procurar criar em cada
comunidade espiritana uma fraternidade. Uma fraternidade ligada a
comunidade para que, o Superior ou outro confrade seja o assistente
espiritual e uma vez por mes possam partilhar a Eucaristia, a reflexao e
refeigao num ambiente de comunidade e fraternidade espiritana. Actualmente existem fratemidades ligadas as comunidades: de Viana do
Castelo; do Fraiao; do CESM - Silva; de Lisboa, do Pinheiro Manso
- Porto e da Torre d ' Aguilha.
Da caminhada feita ate hoje poderemos concluir que os teste'
munhos e o exemplo da vida dos confrades, a dedicagao a missao,
parece ser o que mais atrai os leigos para a proximidade espiritual e
partilha da missao com a Congregagao.
Os LEIGOS ESPIRITANOS ASSOCIADOS: Libermann diznos que um leigo pode ser associado a Congregagao, tomando parte
nas oragoes e boas obras, nas refeigoes, nos recreios, nas oragoes, tra'
balhar em uniao com a comunidade e ficar livre para estar na comuni'
dade quando e como julgue conveniente (ND IX 152'153). Com este
espirito de partilha e comunhao, que nos legou Libermann, os Leigos
Associados portugueses sao a resposta a RVE, partilhar a espiritualida'
de e vida apostolica espiritana (24.3) sob a forma de contrato (CP
2006, 775.1) e a viverem “a comunhao ffatema entre si e com os outros espiritanos, assim como o empenho missionario e a insergao na
Igreja local” (775.4) conscientes de uma melhor e maior corresponsa'
bilidade na Missao Espiritana (775). O Conselho Provincial de Dezembro de 2007 aprovou o Directorio dos Leigos Associados Espiritanos, fruto dum “processo de reflexao, redacgao e revisao, no qual
participaram todos os Leigos Associados” (Directorio, Apresentagao).
Para la das normas e princfpios exigidos num tipo de Associagao com
estas caracterfsticas de Vocagao Laical Espiritana, que se doa a um
servigo de Igreja dentro de um Instituto Missionario - Congregagao do
Espirito Santo, a formagao e o projecto pessoal de vida espiritual nao
podem depender dos que o redigiram, mas do Espirito Santo que se
possa encontrar nele.
Exige'Se dos Leigos Associados algo de diferente que nao deve
estar nas competencias pessoais de cada um, mas nos dons e carismas
do Espirito Santo que cada um tern e que lhe vem de Deus (Torres
Neiva, O Leigo Vocagao para a Missao, 2004: 77).
A Congregagao nomeia um confrade professo para acompanhar
os Leigos Associados e deseja que toda a caminhada seja feita em cornunhao com a Uniao das Circunscrigoes da Europa (CP 778.2 e 778.5).
A nivel do compromisso, apraz salientar que os servigos conjun'
tos com a Congregagao sao de natureza Evangelica e de vivencia espi'
ritual. No entanto, a parte mais visivel esta no servigo pastoral que a
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missao espiritana

151

a v o cagao la ic a l e sp irita n a n a su a fo rm a de m ovim ento e de asso cia g a o

“Ser Leigo
Espiritano e
aceitar e viver
verdadeiramente
o carisma
espiritano como
dom gratuito que
Deus oferece a
Sua Igreja e nos
da possibilidades
para nossa
santificagao no
servigo aos mais
pobres.”

152

Leiga Associada Ana Maria faz a nivel da LIAM e da Animagao Voca
tional concretamente com Os Amigos da Missao; o Leigo Associado
Maia dedica-se mais ao acompanhamento da LIAM; as Leigas Associadas Carmo e Manuela e no CEP AC que despendem energias no sentido
de procurar junto dos «abandonados» dar-lhes algum conforto e paz; no
projecto Anima Una (Lar Fraiao) acolhem, organizam e zelam pelo
bom funcionamento e nao so, questoes logisticas financeiras entre outras as Leigas Associadas Tina (que nos representa a mvel da Provincia
e da Europa), Fatima e Paula e o Leigo Associado Jose Ramalhoto; na
Revista Missao Espiritana o Leigo Associado Antonio Galvao.
O numero de Leigos Associados e pequeno, mas e grande o
amor a Congregagao! “E por isto que todos saberao que sois meus distipulos: Se vos amardes uns aos outros “ (Jo 13, 35).
Os ANTIGOS ALUNOS DO ESPIRITO SA N TO (ASES) sao
uma associagao que mantem lagos de amizade e gratidao com a Congregagao. Todos reconhecem a importancia da educagao recebida que,
e e continuara a ser essencial nas suas vidas. Com um dinamismo proprio e assistidos espiritualmente por um sacerdote espiritano, fazem
encontros, oportunidades de recordar os momentos de camaradagem
com colegas, e publicam trimestralmente o Boletim Uniases. Dos en
contros merece grande destaque a Magna, sempre no Fraiao, no Do
mingo da Sanrissima Trindade, que reune ASES de todo o Pais. Parti
cipant em eventos da Congregagao e contribuem com bolsas de estudo,
fundos de solidariedade e outras campanhas da Congregagao.
Um so e, pois, o Povo de Deus, “ha um unico Senhor, uma unica fe, um unico baptismo (Ef 4, 5). A dignidade de sermos Leigos Espiritanos deve-nos conduzir ao desejo de Comunidade Fratema de
Poullart des Places: “que reine em casa uma grande atmosfera de caridade entre todos, de respeito mutuo, de atengao aos outros e de simplicidade, disposigoes que hao-de acompanhar os mais pequenos detalhes e atitudes, na linguagem, no trato, com caridade particular para
com os doentes” (Torres Neiva, Missao Espiritana, 2009/2010: 242).
A mvel dos movimentos, o facto de nao percorrermos todos o
mesmo caminho, nao e negativo, porque todos somos chamados por
Deus - Vocagao Laical Espiritana - a santidade.
Nenhuma desigualdade, portanto, em Cristo e na Igreja, por
motivo de raga ou de nagao, de condigao social ou de sexo, nos impedira de participarmos no Projecto de Deus.
Ser Leigo Espiritano e aceitar e viver verdadeiramente o carisma
espiritano como dom gratuito que Deus oferece a Sua Igreja e nos da
possibilidades para nossa santificagao no servigo aos mais pobres. Compreender que a aceitagao do outro resulta da minha capacidade de diferenciar, de cooperar e interagir com os diferentes contextos e pontos de
vista resultantes dum clima de profunda espiritualidade depende de uma
boa educagao em valores evangelicos e duma humilde e sincera oragao.
“Tu quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, reza em segredo a teu Pai, pois Ele, que ve o oculto recompensar-te-a” (Mt 6, 6).
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Trabalhemos pois como se tudo dependesse de nos confiando
que e do auxilio do Senhor que tudo depende, porque “tudo isto, porem, o opera o mesmo e unico Espirito, que distribui a cada um, conforme entende” (1 Cor 12, 11).
3.C O N C LU SA O
Todos os leigos, unidos como Povo de Deus, e constituidos no
corpo mistico de Cristo sob uma so cabega sao chamados, como membros vivos, para o crescimento da Igreja e sua continua santificagao.
O apostolado dos leigos espiritanos e participagao na propria
missao espiritana de serem enviados a anunciar a Boa Nova aos mais
pobres. Como vimos, os leigos espiritanos podem ser chamados por
diversos modos ate a um compromisso mais especifico com a Congregagao.
Incumbe a todos os leigos espiritanos a tarefa de trabalharem
para que o carisma e missao espiritana cheguem a todas as pessoas. A
todos se deseja finalidade espiritual, segundo as proprias forgas e as
necessidades dos tempos e que participem com ardor na acgao salvadora da Igreja.
“Exige-se do
Exige-se do testemunho de vida espiritana no apostolado dos lei
testemunho de
gos que transparega felicidade, compromisso e docilidade ao Espirito
Santo. Que a pertenga estimule a honra e o respeito que a Congregagao vida espiritana no
apostolado dos
nos merece para que, reunindo os esforgos e o empenho de todos, cheleigos que
guemos a experimentar a «uniao pratica» com Deus, de que nos fala o
transparega
Veneravel Libermann, e a forga do Evangelho resplandega na vida quofelicidade,
tidiana, familiar, social e professional com a fume esperanga da gloria
compromisso e
futura do Espirito que vem em ajuda da nossa fraqueza (Rom 8, 26).
docilidade ao
Se os leigos espiritanos forem arautos dum novo ceu e duma
Espirito Santo.”
nova terra (Ap 21,1), revestidos de Cristo (Rom 13,11), proclamarem
a mensagem de Cristo com o testemunho do carisma e missao espiritana, o seu «modus vivendi» tornar-se-a o «novo capitulo, cheio de esperanga», como carinhosamente nos deixou escrito em varios documentos o saudoso e bom amigo Padre Adelio Torres Neiva.
Por consequencia, devem os leigos espiritanos conhecer a natureza intima e o valor espiritual de ser espiritano para a gloria de Deus e
para o progresso de todos em harmonia e unidade com o Espirito San
to, manifestando claramente nas atitudes que a missao espiritana e da
Igreja e responde as necessidades urgentes de evangelizagao e ajuda ao
mundo actual.
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