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A ntonio F arias 1

a palavra de deus na
vida e espiritualidade
do padre libermann
Entre as fontes de inspiragao da nossa vida espiritual estd a
Sagrada Escritura, que acolhemos com um dom precioso. A
Sagrada Escritura fala~nos da nossa experiencia humana,
nomeadamente a experiencia apostolica e habitualmente nos relemos a nossa experiencia humana e espiritual & luz da Sagrada
Escritura. A nossa Regra de Vida e todos os Capitulos Gerais
tern insistido na ‘frequentagao’ da Biblia. Os nossos fundadores, sobretudo o Padre Libermann, oferecem'ixos a sua vida e
sua espiritualidade para nos aproximarmos desta primeira fonte
de inspiragao.
Nos seus escritos, Libermann nao fala muito da Sagrada Escri'
turn. N as cartas aos seminaristas, ele fala mais dos problemas
da oragao e em geral ve a leitura da Sagrada Escritura dentro
do contexto da oragao. Este aspecto e uma indicagao sobre o
sentido que da a leitura da Biblia. No entanto, Libermann e
muito explicito sobre o modo de beber na fonte da Sagrada
Escritura. Nesta questao ele tinha uma solida formagao, quer
por sua primeira educagao junto do rabino seu Pai, quer no
semindrio de S. Sulpicio. Lia assiduamente a sua Biblia em
hebraico, e de modo constante usava o seu Novo Testamento.
O P. Libermann procurou na Sagrada Escritura a luz para
o seu espirito, a forga para a sua vontade, o color para a sua
alma. A Sagrada Escritura era a sua pdtria de eleigao, o clima
tonificante onde respirava e se dilatava.2
1 Antonio F arias, missiondrio espiritano, foi missiondrio no B rasil, anim ador missiondrio
e responsdvel da form agao em Portugal, membro do Conselho Geral da Congregaqao
de 1998 a 200 4, mestre de novigos da U C A L, no Paraguai. Actualmente e o Primeiro
Assistente da Provincia de Portugal e responsdvel da animagdo m issiondria espiritana.
2 P ara este artigo servim o'nos do artigo de Claude T assin de Cadem os Espiritanos,
ne 2 0, Dezembro 1986 e do estudo de Pierre Blanchard, Le Venerable Liberm ann,
Desclee de Brouw er.
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A Sagrada Escritura, a prioridade
A Sagrada Escritura era a sua primeira ocupagao, pois a Palavra
de Deus e mais importante que as palavras dos homens. Dizia a um
seminarista: “Se quer ainda ter um assunto de estudo, eis um mais
importante que a sua filosofia: e a Sagrada Escritura (...). O Evangelho
e Sao Paulo encerram as verdades etemas, que sao algo mais e salvam.
Nao e que queira condenar as ciencias miseraveis; elas tern a sua utilidade; mas nao posso suportar que, um seminarista, que tern tao grandes coisas a conhecer e a aprender, passe o seu tempo com essas tontas
luzes do espirito humano, e negligencie o brilho resplandecente das
luzes divinas” (L.S., II, 346-347, Carta de 1839 ao Sr. Melbet).
Libermann nao e anti humanista, simplesmente ele aponta a um
seminarista o que lhe e mais necessario e na linha de Sao Paulo afirma
a transcendencia absoluta da sabedoria divina em relagao a todas as
sabedorias humanas (ICo 1,17-31). Seguia a orientagao de Sao Joao
da Cruz que dizia que “toda a sabedoria do mundo, comparada a sabedoria infinita de Deus nao passa de pura e soberana ignorancia” (Sao
Joao da Cruz, Subida do Carmelo, I, 1. Cap. IV, pag. 39, Ed. Du Seuil,
citado por Blanchard P., op. cit., pag. 152).
Este trabalho vem em primeiro lugar porque a Biblia e o livro
espiritual por excelencia, que contem os principios mais elevados e os
metodos mais seguros da perfeigao. Os escritos espirituais dos diferentes autores tern valor na medida em que transmitem, esclarecem e
aprofundam a Palavra de Deus. Libermann propoe aos seus missiona
“A leitura do
ries: “A leitura do Novo Testamento deve ser o alimento do missiona
Novo Testamen- rio (...). Ai encontram a Palavra de Deus pura, sem mistura de palavra
to deve ser o
humana (...). E o livro espiritual por excelencia, que contem o que
alimento do
dizem os outros. Devemos preferi-lo a todos os outros. Por vezes, talvez
missionario (...). encontremos nele menos prazer; mas temos mais proveito, lendo ai a
Ai encontram a Palavra de Deus e aplicando-a as nossas necessidades, pela meditagao
Palavra de Deus e o socorro da graga” (Glosa, 90).
pura, sem mistura
de palavra
Libermann reconhece que tal ocupagao pode tomar-se diftcil,
humana”
sobretudo por falta de gosto. Nesse sentido fala da necessidade de pu-

rificar o nosso gosto e a Sagrada Escritura purifica-nos e da um espirito
purificado: “Nao sacie nunca o seu espirito com conhecimentos criados; isso toma-lo-ia preguigoso para aplicar-se as luzes da graga (...).
Fez bem fixar os momentos para estudar o hebraico; nao empregue
nisso nenhum outro tempo. E se lhe vier o desejo, tome os Evangelhos
e leia as palavras mais suaves e mais divinas que Nosso Senhor pronunciou, e encontrara ai com que se confundir diante d’Ele; porque vera
que nao os aprecia e o seu pobre espirito esta ainda encrostado com
suas afeigoes naturais: vera que prefere uma curiosidade natural a palavra da vida etema. Meu caro, so Deus! E que necessidade temos de
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outra coisa? Jesus, o nosso bem amado, devia bastar para luz de nosso
espirito e felicidade de nossa alma”. (L.S., I, 406-407, Carta de 23 de
Janeiro 1838 ao Sr. Grillard).
Libermann pede-nos para fazer esta leitura numa perspectiva
totalmente espiritual: buscar a intengao espiritual que animou o autor,
a intengao com que os textos nos foram dados e atraves deles alcangar
o Espirito de Deus que os inspirou.

Libermann incentiva a leitura da Sagrada Escritura
“Cada um fara cada dia uma leitura do Novo Testamento du
rante uma meia hora, a nao ser que as ocupagoes do santo ministerio
lhe impegam absolutamente. Esta leitura nao se fara por curiosidade
ou ao modo de estudo, mas em espirito de oragao e na presenga de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Procurar-se-a tambem programar cada dia
para ler as outras partes da Sagrada Escritura” (RP 2- parte, Cap. VI,
N.D. II, pag. 278).
A leitura do Novo Testamento e privilegiada. Em sua vida espiritual, o P. Libermann e modelado pela espiritualidade de Sao Paulo e
do Evangelho de Sao Joao. O gosto “que sentia por S. Paulo em prim
cipio vinha da estima que nutria pelo P. Olier e a sua propria experiencia em aurir ai a verdadeira perfeigao e o puro espirito de Nosso Senhor
Jesus Cristo, de quern este grande apostolo nos transmitiu tao fielmente a sua doutrina” (E.S., pags. 628-629). Frequentemente Libermann
encoraja a leitura dos Evangelhos e de S. Paulo. Os Regulamentos de
1849 dizem: “Os missionaries (...) lerao e meditarao o Santo Evange “Os missionaries
(...) lerao e
lho e os escritos dos apostolos, para adquirir o perfeito conhecimento
meditarao o
de Nosso Senhor Jesus Cristo e de seus santos misterios, para encher-se
das grandes e admiraveis verdades que veio ensinar-nos por Ele mesmo Santo Evangelho
e os escritos dos
e pelo seu Santo Espirito” (Directorio Espiritual, pag. 545).
apostolos”

A Lannurien, um dos amigos mais intimos, escreve: “Leia com
piedade e recolhimento. No Antigo Testamento, pare piedosamente “para encher-se
das grandes e
nas figuras que representam os diferentes personagens do Novo, assim como nas profecias que anunciam Nosso Senhor e a lei da graga admiraveis verdades que veio
(...). De alimento a sua alma, considerando o espirito que animava os
antigos patriarcas e os profetas. Quanto ao Novo Testamento, bus- ensinar-nos por
que alimentar-se com a doutrina toda de amor e de graga que con- Ele mesmo e pelo
seu Santo
tern; alegre-se com ela, saboreie-a, saboreie tambem o conhecimento
Espirito”
de nosso divino Mestre, mas um conhecimento pratico e amoroso
(L.S., II, 587-588 e ND, III, 72. Carta de 1Qde Dezembro de 1841 ao
Sr. Lannurien).
As outras partes da Escritura, de que fala na Regra Provisoria,
refere-se ao Antigo Testamento, que deve ser posto em relagao com o
missao esbiritana
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Novo Testamento, pois anuncia Cristo em filigrana: “No Antigo Testamento, considerai piedosamente as figuras que representam as diferentes temas no Novo Testamento, assim como nas profecias que
anunciam Nosso Senhor e a lei da graga...Dai o alimento a vossa alma,
considerando o espirito que animava os antigos patriarcas e os profetas” (N.D., III, pag. 68).

Algumas orientacoes para a leitura da Palavra de Deus
A leitura deve ser frequente, quotidiana e relativamente curta.
Tais in d icates juntam-se aos conselhos que Libermann da aos seus
correspondentes: “Se tern gosto pela leitura do santo Evangelho, leia-o
muitas vezes... Nao leia muito ao mesmo tempo” (L.S., II, pag. 381,
carta a um seminarista). Por vezes a leitura e considerada como um
socorro para a oragao: “Se nao puder passar sem o recurso de um livro,
tome a Imitagao ou o Novum; leia um versiculo e ocupe-se dele” (L.S.
I, pag. 322, carta a um seminarista).
“Se tiver gosto
na leitura do
santo Evangelho,
leia-o frequentemente, mas com
moderagao
interior”

Libermann insiste sobre a ffequencia da leitura da Biblia e sobre
a calma com que deve fazer-se: “Se tiver gosto na leitura do santo
Evangelho, leia-o ffequentemente, mas com moderagao interior, nao
se deixando levar por movimentos violentos. Entao, a sua alma esta
como ligada e colada a Nosso Senhor, que lhe fala em sua vida interior,
enquanto le as palavras escritas no livro. Nao leia muito de uma so vez;
quero dizer, nao se deixe levar pela avidez de seu espirito pelas belas
coisas que ve nas palavras de graga que saem da boca de Nosso Senhor
e bom Mestre” (L.S., II, Carta de 1839, a um seminarista).
No mesmo sentido, aconselhava ao P. Lannurien, um dos ami
gos mais intimos: “E em espirito de oragao que deve fazer a leitura da
Sagrada Escritura. A calma, o repouso, o desejo de agradar a Nosso
Senhor e o espirito de fe, e este o seu metodo para estudar a Sagrada
Escritura” (carta de 11 de Fevereiro ao Sr. Lannurien ND., IV, 104).
A ffequencia, a moderagao e a brevidade da leitura visavam a
necessaria assimilagao da Palavra de Deus. Libermann receava os espiritos atulhados. A perfeigao da assimilagao requer o repouso do espiri
to: “Por isso, habitue-se um pouco a deixar uns instantes de repouso ao
seu espirito. Porque e necessario estar sempre a trabalhar e ocupado?
(...) se nao puder ocupar-se sem o recurso de um livro, tome a Imitagao
ou o Novum; leia um versiculo e ocupe-se dele” (L.S., I, 322, Carta de
10 de Outubro de 1837 ao Sr. Grillard). Certamente, Libermann foi
conduzido a este metodo seguindo o exemplo de Maria que conservava com cuidado em seu coragao todas as palavras e gestos de Jesus (Lc
2,19). O amor nao tende sempre a interiorizar-se mais no momento de
meditar sobre as palavras que o ser amado pronunciou?
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Buscar a sabedoria espiritual
Nas cartas aparecem de modo frequente estes conselhos: “Aeonselho-o a ler S. Paulo sem comentario” (L.S., II, pag. 185); “esta leitura
nao se fara por curiosidade nem ao modo de estudo” (R.P.); “e necessario le-la (Escritura) no espfrito no qual ela foi dada, mas nao no espfrito de curiosidade” (L.S., II, pag. 347) - este ultimo conselho vem na
Imitagao de Cristo3.
Exclufdos a curiosidade e o estudo, permanece o “espfrito de
oragao” e a “presenga a Nosso Senhor Jesus Cristo”. A presenga a Cristo e o fim de toda a leitura: por-se em presenga do Senhor, em uniao
com a sua pessoa para deixar-se impressionar, penetrar e transformar
por Ele. Daf a recomendagao de ler pouco. Assim a leitura vem em
ajuda do encontro e do dialogo, que deve ser e tomar-se transparente.
A Palavra de Deus foi escrita para mim, e, segundo Libermann, devemos acolhe-la numa atitude de humildade e de submissao: “Cada discurso tern o seu objectivo e seu fim, cada frase e pesada, medida e regulada para operar os varios efeitos de luz nas inteligencias, e de amor
nas vontades; cada palavra esta no seu lugar, nada de inutil e de superfluo, nao ha uma palavra vaga ou aproximariva... Tudo parte da sabe
doria etema do Pai... Como nao deverfamos aprofundar todas estas
palavras divinas, que safram da boca do Verbo de Deus! Nao devemos
contentar-nos em ver af um sentido superficial... mas entrar ate ao
sentido mais fntimo de cada palavra, e dar-nos conta disso na presenga
de Deus pela luz do Espfrito Santo. Quando nao se penetra e nao se
pode compreender, entao humilhar-se, dizer que nao se compreende
perfeitamente esta passagem, e contentar-se por compreender ao menos alguma coisa, sendo mesmo indigno da felicidade de ler estas pala
vras divinas!” (C.S.J., pags 390-392).
“Estamos no
Estamos no coragao do sentido da leitura bfblica: o encontro
coragao do
com Cristo para transformar o leitor. Muitos outros testemunhos vao
no mesmo sentido, como o “Pequeno tratado de vida interior”, que sentido da leitura
bfblica: o
Libermann enviou de Estrasburgo ao Sr. Dupont e seus amigos a 19 de
encontro com
Junho de 1841, onde define a vida interior: “a alma interior busca em
Cristo para
todas as suas obras fazer morrer a vida natural para fazer viver e reinar
transformar o
Jesus Cristo nela” (E.S. pag. 271). Para alimentar esta vida interior:
leitor.”
“grande assiduidade na leitura e na meditagao da Sagrada Escritura,
que e a luz que nos deve guiar e aquecer, e o alimento vivificador para
a nossa alma; alimentar-se pouco por meio do espfrito e muito pela
3 Estranham os a recusa de todo o espirito de curiosidade; este anti'intelectualism o ha que
situa-lo tendo em conta o estado concreto dos correspondentes (doenga, paixao cientifica
excessiva, fuga ao dever de estado), m as tambem toda a tradigao espiritual, paralela
a tradigao intelectnal, que propoe um a m aneira pessoal, comprometida, espiritual de
abordar a Escritura.
missao espiritana
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uniao da vontade” (E.S., pag. 277).
Pela leitura da Biblia o missionario busca um conhecimento in
terior (encher-se) para assemelhar-se perfeitamente a Cristo na missao
que lhe foi confiada: “Os missionaries, enviados por Jesus Cristo e pregando em seu nome a doutrina da salvagao que veio trazer a terra,
devem ter estas divinas verdades em seu coragao e anuncia-las como o
proprio Jesus as anunciou. Por isso, eles devem ler e meditar ffequentemente o santo Evangelho e os escritos dos apostolos, para adquirir o
perfeito conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo e de seus santos
Misterios, para encher-se das grandes e admiraveis verdades que nos
veio ensinar por Ele mesmo e por seu Espirito Santo” (Directorio Espiritual, pag. 545).
Na leitura e meditagao da Palavra de Deus, como ja dissemos,
deve-se procurar a intengao do autor sagrado: “Se, se quer compreender a Sagrada Escritura, e necessario le-la no espirito em que foi dada,
e nao num espirito de curiosidade” (L.S. II, 347, Carta de 1839 ao Sr.
Melbet). Para Libermann o principio supremo de interpretagao e que
toda a Sagrada Escritura tern uma significagao profetica e espiritual: ”E
inutil ter feito estudos cientificos sobre o sentido natural e historico
dos salmos; o que pode servir e para conhecer o sentido profetico e
espiritual que esta no sentido literal” (Glosa, 8).

“A Palavra de
Deus que
convida a esta
uniao, que e
verdade e vida,
deve ser assimilada como um
alimento e esta
assimilagao faz-se
num clima de
oragao e de
adoragao.”
68

Deus falou aos homens para lhes dar a conhecer a verdade sobre
Ele, sobre os homens e sobre as relagoes que pensava estabelecer entre
Deus e a humanidade. A Revelagao —de que a Encamagao marca o
momento supremo, o cume e o termo - esta toda orientada para a divinizagao do homem, para a sua uniao com Deus. Ora, buscar a verdade
e alcangar esta intengao de Deus, manifestada muitas vezes, e seguir o
dinamismo de sua realizagao. Neste sentido e significativo que a unica
ffase do Apocalipse que reteve a atengao de Libermann foi esta: “eis
que estou a porta e bato” (3,20). No comentario de Sao Joao, sublinha
a iniciativa de Deus em relagao aos homens: “A bondade divina de Je
sus nao espera que os pecadores tenham a ideia de vir bater a sua porta,
ele e o primeiro a ir bater a porta de seu coragao, e aquele que abre e
bem-aventurado; porque o divino Mestre entra, come com eles o pao
das dores e das miserias deste mundo, e lhes faz tambem comer com ele
o pao de seu amor, de felicidade e forga” (C.S.J., Cap. VIII, 413).
A Palavra de Deus que convida a esta uniao, que e verdade e
vida, deve ser assimilada como um alimento e esta assimilagao faz-se
num clima de oragao e de adoragao. “E necessario ler o Novo Testamento num espirito de oragao, e cada um segundo o seu estado de
oragao. Deste modo, penetram-se e apropriam-se as verdades que ele
contem, e faz-se dele a propria substancia” (Glosa, 151). E na glosa
153: “Ler muitas vezes os Santos Evangelhos e as cartas dos Apostolos.
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Mas nao basta ledos, e necessario ledos num espmto de oragao, com
piedade, conservados em nosso coragao e, por assim dizer, digeri-los
em nossas almas. Se fizermos isso, apropriarmos-emos deles, faremos
deles nossa propria substantia”.

Da leitura da Biblia ao encontro com Deus (oragao)
Estamos vendo que para Libermann o fim da leitura da Biblia e
um encontro, colocar'Se, estar na presenga de Deus. “Aconselho-o a
ler S. Paulo sem comentario, mas diante de Deus e em espmto de oragao. Quando nao compreender uma passagem de suas cartas, consulte
um comentario apenas sobre essa passagem, e depois tome o texto para
meditado diante de Deus. Assim pode tirar um grande proveito”, (L.S.,
II, pag. 185). O conselho dado implica e leva a uma grande familiaridade com os textos de Paulo e a uma inteligencia do seu sentido literal;
mas o essencial e chegar a uma leitura que produza frutos. Esta leitura
visa o conhecimento de Cristo, um conhecimento transformador, que
faga “morrer a sua vida natural para fazer viver Jesus Cristo nele”. Trata-se de um conhecimento experiencial, de uma adesao da pessoa que
ultrapassa as faculdades intelectuais.
Tal conhecimento deve ir alem do intelecto, deve englobar a
afectividade e os sentidos. Lembremos que, tanto as representagoes
biblicas como as tradigoes espirituais, concebem o homem como uma
totalidade e ser humano dotado de sentidos. Na verdade, so os senddos nos dao a experiencia da alteridade: “Quanto ao Novo Testamento aplique-se a alimentar a sua alma com a doutrina cheia de amor e
graga que ele contem; regozije-se com ela, saboreie-a, saboreie tambem
o conhecimento do nosso divino Mestre, mas um conhecimento pratico e amoroso” (L.S., II, pag 588).
Para Libermann os nossos sentidos tern uma dimensao de kiterioridade e como tais devem participar na leitura da Biblia em vista de
um autentico encontro com Deus, na sua Palavra: “Que o seu ouvido
espiritual esteja atento a sua voz admiravel que fala no fundo de sua
alma; que o seu olhar espiritual seja modestamente dirigido para Ele
num espmto de oragao contmua, e que toda a acgao de sua vontade
esteja pronta a segui-lo com amor, paz, docilidade e confianga... Escm
te por seus sentidos exteriores, em paz e docilidade a palavra dos homens e dos autores; mas ao mesmo tempo, escute em seu interior e
pela oragao a palavra divina” (L.S., II, pags. 479^480, ao Sr. Clair, de
Roma, a 11 de Setembro de 1840).
Nada de sensagoes e emogoes extraordinarias. Em atitude de
calma e de repouso, e a partir de textos ja familiares a inteligencia, toda
a pessoa, com sua afectividade, e levada a fazer experiencia duma certa presenga e permite a vontade aderir ao que diz o texto biblico no
missao espiritana
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simples desejo de corresponder ao que se le. Neste sentido, o estudo dos
textos e algo importante, mesmo necessario, para nao ir por caminhos
de ilusao, pois o estudo “dissipa muitas ilusoes do espfrito e rectifica
varias ideias falsas, nas quais se pode cair algumas vezes relativamente
as coisas divinas” (L.S., II, pag. 195, de Rennes a um seminarista, a 15
de Fevereiro 1839). Mas todo o estudo deve manter o seu fim proprio,
a sua verdadeira intengao: o encontro com Deu, a oragao. O P. Libermann para leitura / meditagao da Escritura oferece-nos duas orientagoes: a assiduidade e a atitude espiritual. Alem da aplicagao da inteligencia, o dom de toda a nossa pessoa na oragao. Trata-se de ler e de
saborear com gosto o que entendemos e acolhemos.
A leitura da Sagrada Escritura e um meio ao servigo da uniao
com Deus. Se a intengao for boa, pela meditagao do texto deve estabelecer a uniao, e mesmo intensificar-se, se o nosso espirito age em uniao
com o Espirito de Deus: “Portanto, leia pouco e nao ponha a sua confianga no que le, mas no Espirito de Nosso Senhor que permanece em
si, a quern deve unir-se e abandonar totalmente a sua alma. Esta e,
meu caro, a origem de toda a perfeigao” (L.S., II, 382, Carta a um se
minarista de 1839).
Libermann distingue entre a leitura da Palavra de Deus e a oragao. Num texto notavel, Libermann tenta descreve-los, distinguindo
estes dois niveis de profundidade: o primeiro em que a alma recebe o
alimento, e o segundo, mais interior, em que se concentra e se enraiza
na uniao. “A sua oragao consistira em unir-se interiormente a Deus;
no entanto, como o seu espirito divaga facilmente, apresentar-lhe-a de
tempos a tempos algum bom pensamento, algum texto da Sagrada Escritura, e entrega-lhe este bom pensamento, para saborea-lo, mas isso
nao e a oragao; enquanto o homem sensivel saboreia esse pensamento,
manter-se-a sempre, em seu interior, unido a Deus no modo que lhe e
“A sua oragao
habitual (...). A sua oragao nao consiste nesse bom pensamento, a que
nao consiste
se abandona o seu espirito, mas no repouso interior de sua alma diante
nesse bom
de Deus” (L.S., I, 378. Carta a um seminarista). Quanto mais o texto
pensamento, a
alimenta a oragao e incita a oragao, mais valor tern. “Leia muito a Saque se abandona grada Escritura. Desde que goste, nao deixara de lhe fazer bem” (L.S.,
o seu espirito,
III, 151 e ND, III, 330, Carta a um seminarista).
mas no repouso
interior de sua
alma diante de
Deus”
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Algumas tecnicas de leitura
Este tipo de leitura gera certas tecnicas. De modo esquematico,
vejamos algumas dessas tecnicas, segundo Libermann:
• A construgao de figuras ou tipos espirituais. Trata-se de colocar os personagens segundo atitudes espirituais tipicas, onde me
reconhego e me encontro.
• A releitura, atraves dos textos biblicos, de minha vida espiritual.
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• A passagem insensivel e repetida da meditagao a oragao directa (ver exemplos no Comentario de Sao Joao).
• Por em acgao a unidade das Escrituras, pois a leitura espiritual
deve tomar presente ao espfrito o conjunto da Sagrada Escritura
como uma revelagao unica, na qual as diversas figuras e as diferentes etapas da historia da salvagao se fundem em um unico
presente, posto a disposigao do leitor.
• A leitura espiritual da Bfblia, que busca conformar a existencia ao apelo de Deus transmitido pela passagem biblica, esta lei
tura desemboca espontaneamente nas exigencias praticas. Conferir as implicagoes pastorais no Comentario de Sao Joao.

O Padre Libermann e a exegese biblica
Pela desconfianga em relagao ao estudo, sera que Libermann
esta contra a exegese biblica? Podemos mostrar o contrario pelo Comentario de Sao Joao e por uma carta escrita ao jovem P. Dupont, de
11 de Margo de 1848, que responde a dificuldades exegeticas de seu
correspondente.
O P. Libermann sublinhou a importancia do estudo, e do estudo
biblico. Escreve a um seminarista: “Primeiro tern a filosofia, depois a
teologia; veja no que deve aplicar-se... Mas, se ainda quer materia de
estudo, veja uma mais importante que a filosofia: e a Sagrada Escritura” (L.S., II, pag. 346). Muitas vezes Libermann incentiva o estudo, e
o estudo biblico. A sua arte de explicar encantava a todos: “Ele nos
explicava admiravelmente a Sagrada Escritura, mesmo em seu sentido
literal, e dava-nos muitas explicagoes tiradas dum conhecimento aprofundado do hebraico e das explicagoes rabmicas” (testemunho do P.
Perree no perfodo de Issy, N.D. I, pag. 307).
Libermann reconheceu a exegese tecnica o seu lugar e a sua
fungao, mas, ve esta como um meio subordinado a exegese espiritual.
No entanto, Libermann nao esqueceu a ciencia exegetica. Por exemplo, o P. Collin recorda que num coloquio espiritual no tempo de Issy,
alguns seminaristas, entre os quais Collin, citavam os textos biblicos, ““quando se cita
a Sagrada
modificando-os; entao Libermann com calma e amabilidade chama a
Escritura
e
atengao que “quando se cita a Sagrada Escritura e necessario cita-la
necessario
cita-la
textualmente” (ND, III, 365-366). Tal chamada de atengao revela
textualmente”.
grande simplicidade e respeito pelas palavras sagradas.
Libermann foi para a sua epoca um precursor na sua maneira de
pensar e mostra prudencia face ao pensamento racionalista. N a mesma
carta ao P. Dupont encontramos esta passagem comentando a paragem do sol e da lua em Jos 10, 12-14: “Nesta passagem a Escritura nao
quis dar-nos uma ligao de astronomia; quis apenas falar-nos do milagre
que aconteceu depois da oragao de Josue (N.D., X, pag. 139). Liber-

Tal chamada de
atengao revela
grande simplici
dade e respeito
pelas palavras
sagradas.”
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mann nao nega o milagre, mas com liberdade e abertura de espfrito,
situa-o no seu lugar.
Finalmente, nao esquecer que a exegese, tanto ontem como
hoje tern como objectivo: estar ao servigo duma leitura espiritual da
Biblia, do encontro vivo com Deus pela sua Palavra. Todos temos necessidade deste alimento indispensavel, desta leitura espiritual, saborosa, na qual se sente implicada toda a pessoa humana: afectividade,
sentidos e inteligencia... Nao esquecer tambem que hoje a exegese bfblica e muito diferente do tempo de Libermann.

Libermann, uma alma biblica
Para Libermann a leitura da Sagrada Escritura tende, defmitivamente, para a uniao com Deus, e esse resultado efectivo avalia a qualidade de nossa experiencia. Para Libermann, a ciencia exegetica estava ordenada, como ao seu fim supremo, a sabedoria espiritual. E em
clima de oragao que a alma tern oportunidade de atingir a mais alta
inteligencia da Palavra de Deus. E necessario acolher essa Palavra com
a mesma fe, o mesmo desejo, o mesmo amor que nos devem animar
quando recebemos a Eucaristia.
Mais que citagoes explicitas, os escritos de Libermann manifestam grande assimilagao da Palavra de Deus, como alimento digerido.
Por isso olha e contempla a realidade, a vida, a vida espiritual e missionaria, iluminada pela Palavra de Deus. Tal prova que ele fazia da Palavra alimento diario de sua vida. Por isso ela safa de seus labios e de seus
escritos com a maior naturalidade. Mais que cita-la de memoria, Libermann pensava, falava e escrevia como se a Palavra fizesse parte de sua
vida. Dai o aprego que despertava em muitos. Seguia o espfrito da lei
tura orante da Sagrada Escritura

“E sobretudo S.
Paulo que ele lia
sem parar e que
sabia quase de
cor, a forga de
le-lo e de
medita-lo diante
de Deus.”

Francisco Lievin, diacono de S. Sulpfcio, amigo fntimo e dirigido
espiritual de Libermann, morreu em estado sublime de piedade. Liber
mann faz uma nota sobre ele, descreve a sua experiencia espiritual e
demora-se em sua experiencia biblica. Ao descrever a alma do filho
espiritual, descreve a sua propria alma de pai espiritual. Sem duvida a
nota tern muito da experiencia de Libermann.
“E sobretudo S. Paulo que ele lia sem parar e que sabia quase de
cor, a forga de le-lo e de medita-lo diante de Deus. O gosto que tinha
por S. Joao vinha de que af Nosso Senhor fala sempre, e nao podia
cansar-se de acolher as suas palavras. O que sentia por S. Paulo, tinha
por princfpio a estima que nutria por Olier, e a sua propria experiencia
em aurir af a verdadeira perfeigao e o puro espfrito de Nosso Senhor
Jesus Cristo, de que este Apostolo nos transmitiu tao fielmente a ver
dadeira doutrina (...)”.
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“A maxima fundamental, na qual se baseava para ler a Sagrada
Escritura, e sobretudo esta parte tao eminentemente substancial, era
necessario leda no espfrito e no fim no qual foi escrita e dada. Ela foi
dada pelo espfrito de Deus para a santificagao de nossas almas; eis
porque tomou a resolugao, uma vez por todas, de nao misturar nenhm
ma curiosidade, nem nenhuma busca de proprio prazer pessoal; apenas
se propunha como unico fim a sua santificagao e o seu progresso espiritual, e nisso o desejo aumentava sem cessar”.
“Disposto deste modo, num esquecimento total de toda a ideia
e de todo o sentimento natural, comegava por por em seu interior uma
grande disposigao de paz, de mansidao e de suavidade de Deus; mam
tendo-se num suave recolbimento, comegava a leitura, nao procurando compreender o que lia por seu proprio espfrito, mas esperando que
o Espfrito Santo, que inspirou esta bela e admiravel doutrina, lhe fizesse experimentar o que lia em seu interior”.
“Quando se sentia profundamente penetrado duma passagem, o
que acontecia frequentemente, parava para deixar agir o bom Deus.
Quando nao compreendia um texto, nao se atormentava, recolhia'Se
simplesmente diante de Deus num desejo bem tranquilo e bem sub'
misso no conteudo dessa passagem, e se, apesar disso, o que era mais
raro, nao compreendia, passava adiante, submetendo'Se pacificamente
a santa vontade de Deus que o deixava na obscuridade sobre a sua
divina palavra. Lendo assim a Sagrada Escritura com disposigoes tao
puras, tao santas, e com uma uniao e abandono a Deus tao pacfficos,
nao deixava de tirar proveito para a sua santificagao. Esse efeito tarn'
bem era palpavel nele: estava de tal modo cheio da doutrina de Sao
Paulo, que em todos os momentos de piedade, citava textos de Santo
Apostolo, e tao a proposito, que nunca deixava de nos tocar”.
“Mas sobretudo o que fazia com que estas citagoes nos impressio'
nassem, nao era apenas a simplicidade, a candura e a alegria com que as
fazia, mas sim, porque entrava no sentido dos textos, com muita justeza
e profundidade. Via-se bem, pelo modo como nodos explicava, que nao
era nos comentarios, mas no espfrito de Deus que tinha aprendido o
sentido; e isso era tao verdadeiro, porque nunca tinha lido isso” (...)
“Se nas conversas acontecia explicar alguns textos, fazia-o nas
mesmas intengoes puras e santas que tivera ao ledos; nao se apressava
em acumular passagens umas as outras; vimodo varias vezes passar o
recreio inteiro no desenvolvimento dum unico versfculo, para grande
alegria dos que o escutavam; gostava principalmente de voltar sobre
estas palavras: “Mortui enim estis et vita vestra est abscondita cum
Christus in Deo” (E.S., 627'632, Sr. Lievin, diacono no Seminario de
S. Sulpfcio de Paris, Memoria sobre os tres ultimos anos de sua vida).
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