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da Historia
dritana

a adop^ao do habito
religioso na congrega^ao
O texto que se segue e extraido da Carta Circular
nQ5 que o Superior Geral de entao,
R. R Schwindenhammer, dirigiu a toda
a Congregaqao (p.14'18):
“ A pergunta feita aos capitulantes do Capftulo de 1853 era
a seguinte: E oportuno adoptar um habito particular de contornos
mais religiosos para os membros de toda a Congrega£ao?
Como ja foi dito atras, os fundadores da Sociedade do Imaculado Cora£ao de Maria tiveram a inten^ao de fundar uma verdadeira Congrega^ao religiosa, mas nao se tratava de uma Congrega9§o de religiosos que tivessem por finalidade a vida religiosa enquanto tal, mas sim uma Congrega^ao religiosa de missionaries,
votados mais especialmente a vida activa do apostolado e do missionario santo; por outro lado, a maior parte dos membros da Congrega^ao entraram nela com a inten^ao de abra^ar a vida religiosa,
nao como fim mas como meio para uma maior santifica^ao e mamms meritos diante de Deus.
Dai esta consequencia: por um lado a Congregaqao deve ser
verdadeiramente uma Congrega^o religiosa, mas por outro lado, tarnbem deve ser mais fundamentalmente apostolica e aplicar-se mais a
fundo no espirito da perfeigao religiosa quanto a sua forma exterior.
Se e verdade que nos devemos ater menos a forma que ao
espirito das virtudes religiosas, segue-se que nao deveremos usar
nada de muito valor nem muito ostensivo, tanto no habito como
no conjunto das praticas da vida religiosa.
E, contudo, de sublinhar que:
l e Esta assemelha^ao pouco mais ou menos completa com o
clero secular, nao e sem inconvenientes e ha certas vantagens em
que ela seja distinta por alguma marca sensivel, ainda que seja
pouca coisa, dos padres seculares, como tambem dos religiosos de
outras Congregates. Com efeito isso pode contribuir pouco mais
ou menos para fazer conhecer a Congrega^ao.
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22 Isso e proprio para imprimir nos espfritos, sobretudo
quando se esta espalhado pelo mundo, mais reserva e gravidade.
3 s Enfim, isso inspira tambem, como consequencia, mais respeito e confianga nos fieis que se deixam sempre impressionar pelas
coisas exteriores.
Daqui se segue que parece muito conveniente, e ate desejavel, estabelecer na Congregagao alguma marca distintiva para todos os Padres e Irmaos.
A isto alguns objectarao, talvez, que isso seria uma grande
inovagao e que a presungao e antes em favor do que esta regulamentado desde a origem da Congregagao.
Seguramente, meus caros confrades, nos devemos acautelarnos cuidadosamente contra o espfrito inovador que e muitas vezes
funesto as Congregates, mesmo as mais solidamente estabelecidas. Contudo, nao seria de negligenciar tambem as coisas a este
respeito sem se expor a graves inconvenientes, pois e impossfvel
que tudo seja perfeito, e sobre todos os aspectos, nos infcios de uma
instituigao, sobre a terra, testemunha da Santa Igreja, tambem ela
fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. De resto foi assim que
sempre pensou o nosso Veneravel Padre e santo fundador que muitas vezes repetiu que era impossfvel fazer qualquer coisa de invariavel desde a primeira abordagem? E de resto, o que bem nos fez
compreender dando-lhe o tftulo de Regra Provisoria a Regra que
ele mesmo tinha composto a quando da formagao da Sociedade do
Coragao de Maria.
Tais foram as consideragoes iniciais que eu expus no Capftulo, ante de abordar a questao especial do habito e da denomina£ao a dar aos Padres e aos Irmaos da Sociedade do Cora^ao de
Maria.
Em seguida perguntamo-nos se deveria ter lugar, sim ou nao:
1Q Dar aos padres da Congrega^ao o nome de Pere em vez
do de Monsieur, usado entre nos ate af.
2Q Adoptar alguma coisa de distintivo no nosso habito de
modo a nao sermos confundidos com os padres do mundo nem com
as outras Congregaqoes e se isso nao seria suficientemente conseguido pelo porte de um cordao que adoptamos a cintura ou que o
uso do cordao tendendo hoje a usar-se cada vez mais se encontra ja
hoje bastante espalhado entre o clero, tanto secular como regular.
Sobre a primeira questao, observou-se:
1Qque a denominagao de monsieur e uma denominagao demasiado profana para os religiosos, muito comum nao so a todos os
padres do clero secular, mas tambem aos leigos no mundo.
2~ Que, por conseguinte, esta apelagao nao esta de modo
nenhum em harmonia com a nossa vocagao de Religiosos.
3QEnfim, que o nome de Pere ja e geralmente dado a todos
os missionaries nas colonias.
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Donde se concluiu por unanimidade, se nao me engano, que
para o futuro nos ateremos ao titulo de Pere para designar os padres
da Congrega^ao e que nao se empregara mais o de monsieur.
Tendo a qualifica^ao de Pere substituido o de Monsieur, perguntou-se em seguida se nao haveria lugar, quando isso se praticar
igualmente em todas a comunicardes religiosas, se nao deveria haver
uma certa distinto entre os titulos a dar aos membros da Congre
g a te , em re la te com a dignidade de que eles estao revestidos.
As vantagens desta medida sao faceis de compreender.
1Q Isso ajuda mais a dar a cada um a honra, o respeito e a
submissao que lhe sao devidas, segundo a parte de autoridade e
e le v ate que ele tern de Deus na Congrega^ao e facilita ao mesmo
tempo a manifesta^ao exterior destes diversos sentimentos.
29 E um meio para evitar a familiaridade demasiada e a falta
de conveniencias (tern chegado cartas de membros da Congrega
t e onde se me da simplesmente o titulo de monsieur, e isso, de
resto, mesmo sem ma intengao. Toda a gente compreende que nao
e dessa forma que se deve dirigir aos seus superiores) a respeito
daqueles que estao constitmdos em dignidade.
39 Enfim, desta maneira nao acontecera mais como aconteceu algumas vezes no passado a certas denom inates mal sonantes
entre confrades religiosos, tais como Mr. Le cure, Mr. Vigario, Mr.
Vigario Geral, Mr. Prefeito Apostolico.
Entrando na Congregate, nao pretendemos toman-nos Prefeito ou Vigario Geral, nem cura, nem vigario. Se, no entanto,
Deus permite que nao possamos fazer de outra maneira senao cumprindo essas fun^oes, nao devemos, pelo menos, gostar de fazer
desaparecer as diferentes denom inates sem o nosso belo titulo de
Religiosos e de Padres, sobretudo entre confrades e mesmo tanto
quanto possfvel, diante dos fieis sempre que se trate de re la te s
oficiais com a administrate civil?
Diante destas considera^oes todos foram de opiniao que era
preciso adoptar uma d istin to para os titulos, entre os simples
membros e os diferentes dignitarios da Congregate.
Mas que d istin to estabelecer? E o ponto mais diffcil e mais
delicado.
Uma comissao particular ficou encarregada de estudar esta
questao. O resultado do seu trabalho foi lido numa reuniao geral e
aprovado pelo menos quanto a substancia e no seu conjunto. Contudo, tendo ocasiao de o examinar depois, de uma maneira mais
aprofundada, encontrei-o mais ou menos incompleto e nao respondendo bastante aos diferentes graus hierarquicos a distinguir na
Congregate.
Creio, portanto, dever propor-vos uma nova ordem de titulos
ou denom inates a adoptar. Em muitos pontos ele esta de acordo
com o que foi exposto no Capitulo, mas noutros difere.
missdo espiritana
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Para se fazer uma ideia justa e completa da variedade a por
nos titulos ou denom inates dos Padres da Congrega9ao, e preciso,
antes de mais nada, distinguir bem as diferentes especies de Superiores e de dignitarios que estao estabelecidos na Congrega^ao, depois imaginar as diferentes circunstancias em que a aplica^ao dos
titulos podera ter lugar.
Pelo que diz respeito primeiro a ordem hierarquica dos signatarios na Congregafao, eis como me parece dever ser composta,
segundo as Regras e Constitui^oes e a propria natureza das coisas:
Depois do Superior Geral e do Vigario Geral vem:
l 9 Os assistentes e os conselheiros.
2QO Procurador e o Secretario Geral, se nao sao conselheiros.
39 Os Superiores Provinciais.
4QOs Superiores particulares.
59 Os simples membros.
Quanto ao que diz respeito depois as diversas hipoteses a fazer
para os diferentes titulos a dar e preciso ter em conta ao mesmo
tempo a quantidade dos membros que escrevem ou que falam a outros ou que sao falados e da dos membros a quern se escreve ou a
quern se fala ou de quern se fala. Posto isto, eis, segundo me parece,
o piano de denominafoes que se poderia adoptar.
Circular n9 5, p.19 e sts:
O problema do habito religioso e tratado por Schwindenhammer na mesma circular n9 5 e tinha ja sido posto no Capftulo
ou Assembleia-geral de 1853, em que foi abordada a questao dos
votos obrigatorios. O Superior Geral diz que quanto a questao do
habito dos padres da Congrega^ao todos foram unanimes, que de
acordo com as considerates gerais que foram expostas era muito
de desejar por um lado que houvesse qualquer coisa de distintivo
para nao sermos confundidos com os padres seculares nem com os
membros das outras congrega9oes religiosas; mas por outro lado,
era conveniente que esta marca distintiva no nosso habito nao
fosse demasiado vistosa igualmente pelas razoes que foram expostas
nas reflexoes preliminares sobre esta questao.
Mas a dificuldade estava em saber que distin9ao adoptar.
Passou-se entao a estudar as diferentes partes que compunham o
nosso habito actual.
Pelo que diz respeito a batina, todos foram de parecer que ela
deveria ser conservada tal como estava em uso na Fran9a, mas sem
cauda e um pouco mais comprida do que habitualmente se usa, de
maneira a nao ser demasiado ajustada ao corpo e a nao fazer sobressair as formas. Toda a gente esteve igualmente de acordo que
sobre a batina, se continuaria a usar o cordao a volta da cintura,
em vez do cinto. Ja nao se esteve de acordo sobre a forma do cha'
peu. Aqui as opiniSes dividiram-se. Tratava-se de optar entre o
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chapeu dito pastoral e o chapeu tricornio (barrete). Foi dito que
por um lado, o chapeu pastoral ou so com duas abas elevadas era
mais comodo para se proteger dos ardores do sol, nos paises quern
tes, mas por outro lado o chapeu tricornio era mais eclesiastico e
mais religioso. Nao se chegando a acordo, passou-se a outro assunto, esperando novos dados sobre este tema.
Quanto ao cabegao, perguntou-se antes de mais nada se se
deveria conservar ou nao. Todos os padres da assembleia, salvo
algumas raras excepgoes, foram pela supressao do cabegao e isso
porque:
1Qo cabegao e uma coisa sem significado algum.
22 Praticamente so o clero frances o usa ao passo que nos
somos destinados a ser uma congregagao internacional.
3. E ele que nos torna mais semelhantes aos clero secular.
Nesse caso, perguntomse se em vez do cabegao se deveria
usar outra coisa que o substituisse. Chegou-se a acordo que sem ele
ou com algo de equivalente, o habito eclesiastico era incompleto e
pouco conveniente para nos.
Mas substituir o cabegao com que? Era o ponto diffcil da
questao. Duas posigSes foram emitidas a este respeito: ou adoptar
simplesmente o que se chama o colarinho romano, ou entao tomar
uma especie de pequeno colarinho branco em volta do pescogo
sobre a borda da batina, um pouco mais longo e um branco mais
vivo que o dos Lazaristas e menor que o das religiosas.
Depois do Capitulo, foi proposto um novo projecto, relacionado com a vida religiosa: o de levar sob a batina um grande escapulario da Imaculada Conceigao, de cor azul. (Este escapulario esta
enriquecido com as mais diversas indulgencias). Seria usado debaixo da batina, quanto aos padres, mas de tal modo que aparecesse
um pouco; e para este efeito, a batina seria cortada em meia lua no
genero das batinas romanas; o escapulario seria visfvel ao pescogo
e formaria um pequeno colarinho azul, em vota de uma ligeira orla
branca. Enfim, que se experimente aqui num dos padres da casa
este modelo de habito. Fez-se a experiencia e achou-se que era
conveniente.
Pensou-se depois a ver se se poderia substituir o cordao preto
por um cordao azul, da mesma cor do escapulario, e colocar um
pequeno cordao da mesma cor a volta do chapeu em vez da pequena fita que ordinariamente o circunda, e que alguns acharam
de bom efeito.
Este escapulario e este cordao de cor azul, que e o emblema das
virtudes celestes de Maria seriam dados solenemente aos novigos no
dia da sua profissao, para lhes lembrar sem cessar que tudo neles como
na sua augusta Mae e Padroeira deve ser puro e digno do ceu.
Depois da questao do cabegao tratou-se da capa. Primeiro o
Superior Geral fez algumas consideragoes introdutorias:
missao espiritana

127

paginas da nossa historia espiritana

l 9 Nao se trata aqui de uma capa para se proteger do frio,
mas de uma veste de por cima da roupa e de modestia para as safdas e para as visitas.
29 E de notar que quase todas as ordens religiosas, os simples
padres, quase por toda a parte, tern o costume de nao sair da sua
casa sem se vestirem de uma especie de capa ou habito de vestir
por cima da roupa. Contudo, na Franca, este uso e muito menos
geral e quase so e usado nas cidades e para certas visitas solenes:
cHama-se capa de visitas ou de cerimonia.
3~ Ha ainda a considerar que a simples batina mesmo mais
larga que aquela que vemos usar, falta de uma certa decencia e
modestia no sentido em que deixa aparecer de uma maneira muito
saliente as formas do corpo, enquanto que vemos ordinariamente
nas ordens religiosas homens e mulheres vestes muito amplas que
os dissimulam mais ou menos completamente.
Perguntou-se entao se nao seria importante e conveniente
para mais relevo e sobretudo para mais modestia uma capa por
cima da batina.
Este projecto agradou igualmente a todos os membros presentes.
Depois de varias objecgoes a capa foi aceite como elemento
do nosso habito.
Passou'se entao a discussao sobre o genero de capa que se
deveria adoptar. Mas como a assembleia nao estivesse preparada
para se pronunciar, foi decidido remeter o problema para mais
tarde.
Depois do Capftulo, de facto, o problema nao foi esquecido.
Quatro especies de capas ou mantos, tinham sido objecto de exame:
19 um pequeno colarinho do genero da Murga que usam os conegos
em Franga, sem o pequeno capuz; 2? a capa de cerimonias, tambem
chamada capa romana; 39 uma especie de roble comprido do genero das capas dos prelados inferiores; 4Qenfim, (menos a cor) uma
veste sembroble na forma de manteleta (romeira) habito usado
entre os prelados romanos da primeira ordem e entre os bispos,
quando estao fora das respectivas dioceses.
Chegou-se a conclusao de que: l .9 o primeiro modelo nao
nos distinguiria dos padres seculares; que talvez os bispos acabassem
por o introduzir pois ele se assemelha muito com a Murga dos conegos; enfim, porque ele nao cobre bastante o corpo, como nos
pretendfamos; 29 o segundo modelo achou-se modesto e muito
eclesiastico e mesmo religioso, mas seria muito incomodo por ser
muito longo nas viagens se houvesse mau tempo, seria muito dispendioso por causa do seu tamanho, nao nos distinguiria bastante
bem dos padres seculares que na Italia o usam e que acabaria por
se introduzir noutros pafses: 39 o terceiro modelo nao seria conveniente para os pafses quentes, pois equivaleria a uma dupla batina,
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mais ampla que a primeira; de resto parecia pouco significativa
para o nosso instituto; 4Q o quarto modelo reuniu um numero
maior de consensos em seu favor, pois excluia varios inconvenientes: efectivamente nem religiosos nem padres seculares tern um
habito semelhante; depois seria pouco dispendioso; nao seria pesado para os climas tropicais, cobre suficientemente o corpo para
produzir o desejado efeito de modestia e seria menos incomodo que
os outros modelos. Foi portanto decidido adoptar este modelo, ou
seja; a romeira.
Por decidir tinha ficado o habito para os Irmaos.
A este proposito, primeiro reflectiu-se se se deveria deixar
aos Irmaos o seu nome de baptismo ou se se lhes havia de dar um
nome de religiao, no noviciado, ao entrar na Congregagao. Todos
acharam ser conveniente mudar o nome dos Irmaos: 1Qporque e a
pratica nas comunidades tanto de Irmaos como de Irmas; 1~ porque
o nome de religiao dado aos Irmaos lhes inspira mais estima pela
Vida Religiosa e mais respeito de uns para com os outros; 3Qporque
e um meio de nao confundir os Irmaos e de os distinguir dos outros,
caso tivessem o mesmo nome de Baptismo.
Quanto ao que se refere ao habito dos Irmaos, achomse que
esta questao era muito longa para ser tratada aqui. Ate porque no
espirito dos fundadores, tanto os padres como os irmaos, deviam
aplicar-se mais a obter o espirito que as formas exteriores da vida
religiosa. Devido a isso tinha-se permitido continuar a usar o ha^
bito leigo com que tinham vindo para a Congregagao, a nao ser
que a cor fosse demasiado vistosa e pouco modesta. No entanto, o
Superior Geral fez algumas consideragoes sobre a inconveniencia
desta situagao: l w Ja tinha acontecido que alguns postulantes se
tinham recusado a tornanse Irmaos na Congregagao, pois que eles
nao tinham habito religioso, como acontecia nas outras Sociedades
de Irmaos. 2QEm consequencia, tanto os novigos como os Irmaos
Professos careciam de algo que os distinguisse uns dos outros, e que
nao se dispensavam uns aos outros mais respeito que as pessoas do
mundo.
Como consequencia, optomse que os Irmaos usassem um habito particular, o mais simples possivel, mas que os distinguisse das
pessoas do mundo. Assentou-se para ja de se ficar no que o Ven.
Padre tinha decidido para os Irmaos: uma especie de batina (siom
tanelle) preta, calgas pretas, um colete preto e um chapeu redondo
de forma alta.
Na hipotese da adopgao do escapulario para os Padres talvez
pudesse tambem ser adoptado para os Irmaos, a fim de que tambem
eles pudessem usufruir das numerosas indulgencias que lhe estao
afectas e lembrar igualmente a pureza evangelica que os torna dignos filhos do Imaculado Coragao de Maria sua mae.
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os missionaries do
espfrito santo na
assembleia nacional
A quando do Centendrio da chegada da Congregagao
a Angola, 1966, este acontecimento foi recordado na
Assembleia Nacional com dois discursos em dias
diferentes: no dia 13 de Dezembro de 1967 referiu'Se
ao facto com um discurso o deputado Sebastiao Alves
e no dia 16 o deputado Dr. Anibal Correia. Foram
duas intervenqdes, cheias de brilho, proferidas por
dois grandes amigos da Congregagao. A intervengao
do Dr. Anibal Correia foi mesmo sublinhada pelo deputado pelo cvrculo de Braga Dr. Antonio Santos da
Cunha que aproveitou a ocasiao para exaltar a obra
da Congregagao, sobretudo atraves do Colegio do Es~
pirito Santo de Braga. Reproduzimos aqui o discurso
do deputado Sebastiao Alves.
“Senhor Presidente
Trago a Camara breves palavras para recordar a epopeia de
Cristianiza^ao e Civiliza^ao que vem escrevendo em Angola, a
Congrega9&o do Espfrito Santo, que ha pouco completou o primeiro seculo de trabalho, de fecundo trabalho em territorio portugues. Lembrar aqui esses humildes e quase sempre esquecidos obren
ros, e fazer justiga a uma instituifao valiosa que tao profundamente
tern contribufdo para modificar o panorama espiritual e cultural da
nossa mais vasta e mais rica Provfncia Ultramarina - Angola.
N a o e o lugar proprio para historiar a instala9ao em Portugal
daquela organiza9ao Missionaria, mas nao deixa de ser curioso observar que os seus missionaries chegaram a Angola exactamente no
momento crucial para a Cristianiza9ao e Civiliza9ao da Provfncia.
Por todo o seculo XIX, os hoje chamados ventos da historia
sopraram forte e feio neste Pafs, deixando atras de si devasta9oes
missao espiritana
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de que ainda hoje nos ressentimos. O liberalismo politico e ma^onico, alem da sua oposig:ao cronica a evangeliza^ao, procurou estiolar as suas fontes, de tal ordem que quando D. Joaquim Moreira
dos Reis tomou conta da diocese de Luanda em 1853, viu os seus
efectivos reduzidos a 5 sacerdotes, todos indfgenas, o que fez o Prelado exclamar: “das Missoes de Angola e Congo, so resta a memona I
Tinham-se acabado as grandes missoes do seculo XV, XVI e
XVII em que grandes vultos missionarios deram grande contributo
a expansao da Fe do Imperio. Delas nada restava.
Foi neste ambiente hostil que os Missionarios do Espfrito
Santo, entao uma jovem Congrega^ao, fizeram a sua arrancada e
no meio de dificuldades de toda a ordem, reiniciaram a evangelizagao.
Conscientes da sua nobre missao, procuraram formar missio
naries portugueses que trabalhassem em Portugal, por Portugal e
vem logo a instala^ao em Santarem da Casa do Congo, verdadeiro
ber<;o da Congregagao em Portugal. E os exitos nao se fizeram esperar: as missoes em Angola, comegam de novo, uma era de prosperidade, gramas a pertinacia e ao verdadeiro herofsmo de quern
tudo sacrifica a Cristianizagao e Civilizagao dos povos. Pareciam
levadas de vencida todas as dificuldades, quando os novos ventos
da historia voltam a assolar o Pais, com a Republica de 10. Felizmente foi eclipse passageiro, que nao conseguiu mais que atrasar a
obra desses obscuros herois da Igreja e da Patria, que, teimosamente, conscientes da sua missao ate ao exflio, continuaram a formar missionarios para os nossos territorios Ultramarinos.
E um seculo passado na historia da Congregagao do Espfrito
Santo em Portugal. Um seculo que dara a historia - quando for
feita - volumes de paginas de oiro de evangelizagao e de portuguesismo.
Um seculo, no decorrer do qual, centenas de missionarios
deram o melhor da sua vida a causa da Civiliza^ao, centenas de
missionarios que regaram com o seu sangue e o seu sofrimento, o
territorio bendito de Angola e fizeram milhoes de cristaos, de cristaos portugueses.
Constituem os Padres do Espfrito Santo, com duzentos e setenta e seis missionarios, a servir oitocentas e vinte e tres escolas,
sessenta e duas missSes, vinte e oito paroquias, oito seminarios e a
assistir mais de 1.100.000 catolicos, ou seja, metade da popula^ao
catolica de Angola, o grupo missionario mais numeroso que trabalha nas Provfncias Ultramarinas Portuguesas.
Paralelamente mantem a Congrega£ao na metropole, que
continua e continuara a ser, como nos tempos aureos, alfobre de
missionarios, cinco seminarios onde mais de 500 alunos se preparam para a continua^ao da obra, o que constitui penhor seguro de
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que nao possa voltar a dizer-se que “das missoes de Angola e Congo
so resta a memoria”.
Congregagao de origem francesa, vem trabalhando por An'
gola, como se portuguesa fora e do mais puro cerne, integrando a
sua acgao na melhor linha da nossa missao civilizadora”.
Vo?es: Muito bem
Orador: Angola e portuguesa porque navegadores a descobriram, soldados e marinheiros a defenderam e defendem, portuguesa
e crista porque govemantes e missionaries se deram as maos numa
acgao propria de gigantes.
E nisto vai todo o merito da Congregagao do Espfrito Santo.
Porque assim e, trouxe a Camara esta palavra de aprego por uma
instituigao que bem merece da Patria.
Tenho dito.
Vozes: Muito bem, muito bem!
O orador foi muito cumprimentado.
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