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Recensoes Criticas
1) anthologie spiritaine
Textes de Poullart des Places et Frangois Libermann
Choisis et presenter par Christian de Mare
Roma. 2008
1.
A compilagao dos textos chave de Libermann e um p ro
jecto que ja vem de longa data. De facto, a dispersao dos seus escritos pedia uma selecgao dos textos mais inspiradores que estao na
base da sua espiritualidade e da sua visao missionaria. Ja em 1910
o superior Geral Mons. Le Roy decidiu a publicagao do “Directoire
Spirituel”, que se tornou o manual de todo o espiritano, durante
dezenas de anos... Este Directorio compreendia tres partes: As insI
trugoes sobre a santidade, que era uma reprodugao das “Instrugoes
aos Missionaries” de Libermann; uma segunda parte sobre “Direcgoes Espirituais” que era formada por diversos extractos das cartas
de Libermann aos membros da Congregagao e uma terceira parte
sobre o “Espirito da Congregagao”, extrafda dos Regulamentos da
Congregagao de 1849 e parte da “Regra Provisoria,\
Com o andar do tempo esta compilagao acabou por se tomar
um pouco anacronica e o Grupo de Estudos Espiritanos constitufdo
durante o governo do R Timmermans, concordou que uma nova
edigao com outro estilo e outros conteudos devia ser elaborada. Assumiu esse encargo um conhecedor profundo do P. Libermann, o P.
Sigrist, mas o seu texto nao reuniu o acordo de uma ou outra das
Provincias de maior peso na Congregagao e o texto foi arquivado.
Tambem o P. Amadeu Martins chegou a organizar um fid
cheiro sobre os textos de Libermann, mas este trabalho efectivamente nao passava de um ficheiro, sem contextualizar os textos e
sem lhes dar todo o espago que eles comportavam.
Em 1992, o Capftulo Geral de Itaicf confiou ao Conselho
Geral “a tarefa de velar pela publicagao de varias obras relativas a nossa
historia e as nossas fontes espiritanas” , que incluiria:
missao espiritana, Ano 8 (2009) n.s 15, 141-148
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- uma recolha dos textos significativos dos nossos fundadores com
preocupagao historica e teoldgica” (92, 41).
Seis anos mais tarde, em 1998, o Capftulo Geral de Maynooth, em ordem a celebragao do 300° aniversario da Congregagao
(2002-2003) insistia de novo na necessidade de literatura sobre as
fontes da nossa historia:
- Um Diario da Congregagao.
- Uma Antologia Espiritana.
- Uma Biografia de Libermann (Maynooth (98, 8, 4)
Entretanto o “Diario da Congregagao” apareceu efectivamente em 2002, com o nome de “Aniversarios Espiritanos” mas a
Antologia e a Biografia continuavam sem aparecer.
O Capftulo Geral da Torre da Aguilha (2004), sem falar expressamente desta antologia, sublinha a necessidade de transmitir o carisma espiritano as geragoes futuras, a fim de “rnanter a unidade na
Congregagao coda vez mais diversificada”. “O nosso modo de vida e a nossa
missdo ndo podem exprimir o carisma espiritano sem um conhecimento dos
nossos fundadores, da sua experiencia espiritual, e da historia da fundagao.
Assim, os textos de base devem ser postos a disposigao dos Espiritanos e dos
leigos que fazem parte da famiiia espiritana alargada. Deve-se, no entanto,
ultrapassar o fosso historico apresentando Claudio Poullart des Places e
Francisco Libermann como duos personagens reais cujas intuigdes e actos
inspiram uma nova gerougao de espiritanos. Ndo transmitimos um conhecu
mento tedrico, mas atitudes concretas: abertura ao Espvrito, disponibilidade,
ir ao encontro dos pobres, simplicidade, vida de comunidade, acolhimento
dos outros e testemunho missiondrio” (T.A. 1.2).
Assim, com a ajuda do Centro de Estudos Espiritanos criado
na universidade de Duquesne, em conformidade com as orientates
do Capftulo Geral da Torre da Aguilha, Christian de Mare, aproveitando a experiencia que tinha ja sobre esta materia, langou-se a
elaboragao desta Antologia. E uma obra que, conforme diz o Supe
rior Geral, se destina a fazer parte da biblioteca de cada um dos es
piritanos. Este contacto directo com as nossas fontes sera certamente
uma inspiragao para a comunhao e a unidade na Congregagao, num
tempo em que a diversificagao cultural abre novos espagos e novos
caminhos a missao da Igreja. O seu alcance visara particularmente
os j ovens em formagao e os leigos associados de qualquer maneira a
vida espiritana. De notar que o Superior Geral confessa que esta
edigao nao e definitiva: novas situagoes poderao por em destaque
outros textos dos que fazem parte do nosso patrimonio espiritual,
inclusive nao so dos fundadores, mas de outros profetas que souberam incamar no tempo o espfrito espiritano das origens.

2.
Apesar de ter lido esta Antologia um pouco em diag
devo confessar que se trata de uma obra de grande merito e de
grande utilidade para os Espiritanos e nao so. De facto, os textos
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mais marcantes tanto de Poullart des Places como de Libermann
estao nesta colectanea e nela respiram com toda a sua frescura
original. Com a grande vantagem de serem acompanhados por uma
breve introdugao que os contextualiza, embora esta introdugao pedisse por vezes um maior desenvolvimento. O contexto destes documentos e fundamental para a sua plena compreensao.
A leitura destes textos leva-nos ao coragao dos nossos fundadores, aos seus sonhos para toda a Congregagao e ao seu carinho e
ternura por cada um dos confrades. E a historia espiritana vista por
dentro, com a luz e o sonho dos seus fundadores. Por ali passam
orientagoes, conselhos, visao de futuro, projectos e desafios, sempre
a brotar dos caminhos da historia.
Num momento em que a Congregagao rasga novos horizontes
e se expande cada vez mais por culturas tao diferentes, e fundamen
tal que todas as circunscrigoes possam ter uma fonte comum, onde
possam partilhar ideais comuns e programar futuros diferentes.
Por outro lado, a lingua francesa, onde em geral sao vazados
os escritos dos fundadores, nao permitia, sobretudo aos leigos, entrar em contacto directo com as fontes. Este livro, com a tradugao
portuguesa que esta ja quase concluida, sera um manual precioso
para todos os que de alguma maneira queiram beber a espiritualidade espiritana nas suas nascentes.
3.
O livro esta dividido em duas partes: a primeira sobre
Poullart des Places que e relativamente breve, talvez breve demais,
devido aos poucos elementos fontais de que dispomos, e uma segunda parte bastante desenvolvida sobre Libermann.
Da primeira parte destacamos os dois textos mais antigos que
nos falam do nosso prime iro fundador e das origens da Congregagao (Pierre Thomas et Charles Bernard) e dois excertos dos poucos
escritos que Poullart des Places nos deixou: a Escolha de um estado
de vida e as Reflexoes sobre o passado.
A segunda parte, que constitui o grande bolo deste livro, esta
elaborada a partir dos seguintes pontos de referencia: 1. Liber
mann e a sua historia, 2. Libermann iniciador de vida espiritual,
3. Libermann animador do espirito missionario, 4. Libermann arquitecto da missao, 5. Libermann condutor de homens, 6. Liber
mann inspirador de comunidades apostolicas 7. Libermann administrador da Congregagao. Os titulos, por si so, ja nos introduzem
nas diversas vertentes que impuseram Libermann como um dos
cabouqueiros da missao moderna. E uma missao que tern a sua
geografia na partilha do misterio de Deus, na vida de comunidade
e na igreja local. Toda esta correspondencia nos leva a um educador de almas e a um construtor de comunidades como raramente
se encontra na geografia dos fundadores.
missao espiritana
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Destacamos alguns textos mais inspiradores de cada um destes capftulos.
O primeiro convida-nos a uma viagem pelos momentos mais decisivos do itinerario vocacional de Libermann, nomeadamente a sua
conversao e a sua prova9ao de Rennes. Neste capftulo e texto funda
mental o “memorial de Tisserant sobre a origem da Obra dos Negros e
a voca^ao missionaria de Libermann”. E interessante tambem a recolha
de ora95es extrafdas do Comentario de S. Joao. A Carta de Libermann
a D. Salier sobre a sua estada em Roma e tambem um texto-chave que
nos conduz as origens da Sociedade do Cora9ao de Maria.
O segundo capftulo trata de Libermann como iniciador da
vida espiritual. Sao textos que nos apresentam o perfil de Libermann como director espiritual, a disponibilidade ao Espfrito Santo
e o discemimento espiritual. A carta a M. Ferret e particularmente
interessante pois af, pela primeira vez, transparece a visao teologica
e espiritual da missao para com os negros... A salientar uma longa
carta sobre a devo9ao a Nossa Senhora, em que comenta a ora9ao
“O Jesu, vivens in Maria”. De sublinhar tambem os excertos da
ultimas conferencias dadas aos novi90s do Gard.
O terceiro capftulo debru9a-se sobre Libermann como animador do espfrito missionario. Aqui se recolhem alguns textos que
marcam a voca9&o espiritana, nomeadamente “O Cora9ao de Ma
ria como modelo de vida apostolica”, extrafdo da Regra Provisoria,
a “verdadeira atitude do missionario” dirigida as Irmas de Castres,
a famosa carta sobre a identidade do missionario, dirigida a cornunidade da Africa, a carta dirigida ao rei de Dakar, depois do desastre da Guine, a introdu9ao as “Instn^oes aos missionarios” a carta
sobre a santidade do missionario dirigida a M. Laire, em que re
sume as “instru9oes aos Missionarios”. Desde a funda9&o da Obra
dos Negros, ate a morte, tres temas habitam o cora9ao de Libermann: a paixao pela evangeliza9ao, a importancia da comunidade
e da vida religiosa para a missao, e a santidade do missionario.
Segue-se o quarto capftulo: Libermann arquitecto da missao.
Esta sec9ao e uma sec9ao-chave, talvez a mais importante, para
viver a missao que Libermann sonhava. Aqui aparecem verdadeiramente as fontes da missao espiritana: O Memorial de Le Vavasseur a M. Galais apresentando o primeiro projecto da obra dos
Negros, o Memorial de Libermann ao Cardeal Cadolini em 1840
sobre a mesma Obra, o Memorial de 1844 sobre a salva9ao dos
povos das costas da Africa apresentado a Propaganda e o Memorial
de 1846 sobre as missoes dos negros em geral e as da Guine em
particular, os bispos e a missao da Congrega9ao e as Obras da Congrega9ao na Europa, em carta a D. Salier.
O quinto capftulo trata de Libermann como condutor de homens. Como o nome indica e uma sec9ao toda orientada para a
forma9ao de lfderes e superiores de missao.
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O sexto capftulo versa um tema muito querido a Libermann:
“Libermann inspirador de comunidades apostolicas”. A sublinhar
os dois primeiros capftulos da Regra Provisoria, “Os bispos e as
Congregates Missionarias”, que esta na origem do Memorial de
1846, o “papel do Superior Geral para com os missionaries”, uma
bela carta sobre a “fusao da Congregagao do Espfrito Santo com a
do Imaculado Coragao de Maria” dirigida as comunidades da Mam
ricia, Bourbon e Dakar e a partilha que Libermann faz com M.
Bessieux sobre os problemas da Congregagao.
Finalmente, um ultimo capftulo sobre “Libermann como ad'
ministrador da Congregagao”. Os textos mais importantes desta
seegao sao, sem duvida, a “Carta que Libermann escreveu a Desge'
nettes sobre o papel de Maria na fundagao da Congregagao” e as
“novas terras de missao na Europa”. O livro conclui com um texto
tambem muito importante que e o texto que Libermann fez para
promover a expansao da Congregagao. E a unica vez em que Liber'
mann fala de Poullart des Places.
4.
Este criterio que o autor encontra para arrumar os temas,
por um lado apresenta alguns items particularmente felizes, por om
tro nem tanto. No primeiro capftulo, sobre a historia de Libermann
talvez viessem a proposito mais alguns textos onde transparecesse
a personalidade humana de Libermann, tao evidente no seu con'
tacto com os confrades, autoridades e dirigidos.
Nao sei se nao seria preferfvel incluir tambem um capftulo
sobre os textos fonte da Congregagao, como Paul Coulon o faz, que
seriam como que um portico que nos levaria directamente as gran'
des intuigoes de Libermann e nos abriria as portas para todos os
outros textos.
Um outro capftulo poderia seleccionar os principals textos
sobre o Espfrito Santo, pois que o Espfrito Santo para Libermann
e uma referenda de tal modo incontornavel, que talvez nao viesse
a desproposito dar-lhe um relevo especial.
Tambem o Coragao de Maria, de que Libermann tern textos
muito belos e por quern confessa a sua total confianga e dependencia no devir da sua obra (ao P. Desgenettes), merecesse uma seegao
a parte. Tanto o Espfrito Santo como Maria sao textos de recurso
frequente e que marcam verdadeiramente as traves mestras da es'
piritualidade espiritana.
Nao sei tambem porque nao se apresenta o texto-chave de
Libermann sobre a Vida Apostolica, que e o coragao de toda a sua
espiritualidade. E um texto que vem da Glosa da Regra Provisoria
e que a Regra de 1840 e os Regulamentos de 1849 repetem.
Sao pequenas achegas que em nada afectam o valor de uma
obra que sera de facil acesso e grande ajuda para todos os que proem
ram nestes dois fundadores inspiragao e estfmulo para as suas vidas.
missao espiritana

