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J ose M anuel S abenca *

fraternidades espiritanas
construir a comunhao
pela for<^a do espfrito

Foi em 1999 que a Provvncia de Portugal propos
aos leigos que jd partilhavam o trabalho missiondrio
e apostolico da Congregagao, a formagao de grupos
voltados para a partilha e vivencia da espiritualidade
espiritana. Chamaram-lhe Fraternidades Espiritanas.
Este artigo dd conta da sua formagao, motivagao
e de como as Fraternidades se podem tomar
um espago privilegiado de comunhao e de
aprofundamento do carisma, dando assim mais
credibilidade e profundidade a missao espiritana hoje.

INTRODUgAO

O

s frutos falam-nos da arvore. A agua lembra-nos a fonte.
Na verdade, ninguem da aquilo que nao tem. E se isto
e verdade para as coisas que dou ou recebo, tanto mais
e verdade para aquilo que chamamos vida espiritual. Nao
podemos falar de Deus se nao vivemos em Deus e com Deus.
A Missao e de Deus mas conta com a nossa cooperapao e
comunhao entre todos os agentes missionaries: leigos, religiosos, padres, freiras, jovens e adultos. Ser missionario ou missionaria, ao longe ou ao perto, e testemunhar e anunciar
Aquele que nos enche o cora 9&o e a alma. Como pode o copo
transbordar se nao estiver cheio? Estar cheio de Deus e da Sua
Palavra e procurar uma vida de fe e de santidade, uma vida
espiritual, que seja o suporte da vida missionaria, que seja
como que um refrescar constante na fonte que nos sacia e aliJose Manuel Sabenga, missiondrio espiritano. Actual Provincial de Portugal.
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menta. Querer ser missionario ou missionaria sem esta vida de
fe e de ora^ao, sem esta vida espiritual, e quase como querer
guiar carro sem saber conduzir. Como vamos aprender a conduzir? Como vamos encher o copo para que transborde?
Onde vamos descobrir a fonte que nos sacia?
Entre os muitos caminhos que a Igreja vai propondo, ha o
caminho da espiritualidade missionaria que os fundadores dos
Institutos Missionaries foram enriquecendo com a luz do seu
“Como caminho
carisma. Como caminho orientado para a santidade,1 qualquer
orientado para
espiritualidade missionaria, propora ao baptizado formas de ser
a santidade,
docil a ac^ao do Espirito Santo que o unge, tal como a Jesus, em
qualquer
vista da Missao. Tal docilidade passara necessariamente por proespiritualidade
curar e cultivar uma comunhao intima com Cristo, a ponto de
missionaria,
O reconhecer naqueles que sofrem e padecem, para depois os
propora ao
amar entregando-se ao seu servi^o, defesa, ajuda.

baptizado
formas de ser
docil a acgao
do Espirito
Santo que
o unge, tal
como a Jesus,
em vista
da Missao.”

Neste processo de resposta a docilidade ao Espirito
Santo a espiritualidade missionaria espiritana e um dom do
Espirito Santo a Igreja e ao m undo que os Fundadores Poullart
des Places e Francisco Libermann concretizaram num modo
muito concreto e especifico de ser homem religioso e de realizar a missao da Igreja entre os mais pobres. Tal legado ou testemunho tern sido enriquecido com a vida de milhares de
missionaries espiritanos que ao longo de mais de 300 anos
foram anunciando a Boa Nova pelos 4 cantos do mundo.
Nos nossos dias ha outros homens e ate mulheres, leigos
e leigas, que se tern sentido atraidos por esta espiritualidade. Tal
como os leigos ja partilhavam com os Missionaries Espiritanos
o trabalho missionario e apostolico, chegou agora o tempo de
partilharem tambem a espiritualidade e, em alguns casos, ate a
vida em comunidade. E um tempo novo, um desafio, um sopro
renovado do Espirito que conduzira a uma nova vitalidade para
todos. Tal vitalidade ira fortalecer a Missao da Igreja e contribuir
para a melhoria da "pouca sorte” dos pobres deste mundo a
quern somos enviados. Por outro lado a forma^ao na linha da
espiritualidade podera ajudar os leigos a encontrarem melhor a
unidade da sua vida crista e as razoes da sua entrega e disponibilidade missionaria.
E neste ambito que a Provincia de Portugal apos um
tempo de forma9ao continua, espa^ado ao longo de dois anos,
propos aos leigos e deu origem, em 1999 as primeiras
Fraternidades Espiritanas. Convocaram-se pessoas que ja viviam
1 Cfr. Enciclica do Papa Joao Paulo II sobre a M issao de Cristo Redentor, n-s 87-91.
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em liga<;ao com a Congrega^ao, concretamente atraves da perten^a a algum dos movimentos ou asso ciates, criaram-se
alguns "grupos espirituais de leigas e leigos, jovens ou adultos
que, em familia ou individualmente, procuram no cenaculo a
forga e luz do Espirito Santo que os anima e fortalece no exerclcio da sua vocagao missionaria na Igreja e no m undo”.2
2. AS FRATERNIDADES ESPIRITANAS COMO EXPRESSAO
DE COMUNHAO
Quando encaramos a participa^ao e colabora^ao dos
leigos e leigas na Missao da Igreja e, por extensao, na Missao
da Congrega^ao, nao se trata de "preencher os locais deixados
vagos por falta de sacerdotes ou irmaos consagrados”; nem de
criar simples ajudantes como pe£a de recurso perante a diversidade de fun^oes a cumprir. Os leigos nao sao nem o pneu
suplente, nem a solu^ao para a crise de vocagoes consagradas.
Sao parceiros na realiza^ao da vocagao missionaria da Igreja e
no despertar das consciencias e comunidades para a Missao.
Por isso e que "na linha da espiritualidade missionaria espiritana, as Fraternidades sao tambem um esforgo para alargar e
viver os lagos de comunhao que une religiosos e leigos na
Missao que a Igreja confia a Congregagao do Espirito Santo”.3
O pensamento da Igreja, no seguimento da eclesiologia
de comunhao do Vaticano II, tern vindo a incentivar estas for
mas de participa^ao e colabora^ao dos leigos que decorre da
sua voca^ao baptismal e insere-se na mesma Missao confiada a
Igreja-Comunhao enquanto povo de enviados. Ja a Christifideles Laici, do ano de 1987, confirmava tal dinamica, quando
dizia:
"Na Igreja - Comunhao os estados de vida encontram-se
de tal maneira interligados que sao ordenados uns para os
outros. Comum, direi mesmo unico, e sem duvida o seu significado profundo: o de constituir a m odalidade segundo a
qual se deve viver a igual dignidade crista e a universal vocagao a santidade na perfeigao do amor. Sao modalidades, ao
mesmo tempo, diferentes e complementares, de m odo que
cada uma delas tern uma sua fisionomia original e inconfundlvel e, simultaneamente, cada uma delas se relaciona com as
outras e se poe ao seu servigo. (...)
Todos os estados de vida, tanto no seu conjunto como

Cfr “Principios dinamizadores das Fraternidades Espiritanas, nQ1, in Documentos
Capitulares, Tomo II, Lisboa 2 000, pg. 259.
3 Idem.

missao espiritana

73

fratem idades espiritanas / construir a comunhao pela forga do espmto

cada um deles em relagao com os outros, estao ao servigo de
crescimento da Igreja, sao modalidades diferentes que profundamente se unem no "misterio de com unhao” da Igreja e
que dinamicamente se coordenam na sua unica m issao”.4
3. AS FRATERNIDADES ESPIRITANAS COMO CAMPO
DE ENRIQUECIMENTO DO CARISMA
O carisma de um Instituto - tal como o carisma espiri
tano da nossa Congrega^ao - e um dom a Igreja que enquanto impulso do Espmto devera estar aberto a multiplas partici
p a t e s . Dai que tambem os leigos se possam sentir atraidos
por este carisma e corresponsaveis na sua fecundidade e na sua
concretiza^ao no meio do m undo aonde todos somos enviados. A exorta^ao apostolica de Joao Paulo II Vita Consecrata,
de 1996, vem refor^ar este sentido da partilha e do carisma:
"Um dos frutos da doutrina da Igreja como comunhao, nestes
anos, foi a tomada de consciencia de que os seus varios membros podem e devem unir as for gas, numa atitude de colaboragao e permuta de dons, para participar mais eficazmente na
missao eclesial. Isto concorre para dar uma imagem mais articulada e completa da propria Igreja, para alem de tornar mais
eficiente a resposta aos grandes desafios do nosso tempo, gragas ao concurso harmonioso dos diversos dons. (...) Hoje
alguns Institutos, frequentemente por imposigao das novas
situagoes, chegaram a convicgao de que o seu carisma pode
ser pardlhado com os leigos. E assim estes sao convidados a
participar mais intensamente na espiritualidade e missao do
proprio Instituto. Pode-se dizer que, no rasto de experiencias
historicas como a das diversas Ordens Seculares ou Ordens
Terceiras, se iniciou um novo capltulo, rico de esperangas, na
historia das relagoes entre as pessoas consagradas e o laicado’’.5
Neste sentido e que foram consignados os seguintes
objectivos principais das "Fratemidades Espiritanas”:
“Proporcionar
"Proporcionar aos leigos que se sentem inspirados e atra
aos leigos que
idos pelo carisma espiritano, um meio de viver mais profunse sentem inspidamente o seu compromisso missionario.”
rados e atraidos
"Reconhecer aos leigos mais empenhados na Missao Espiripelo carisma
tana o direito de partilharem o carisma e a espiritualidade dos
espiritano, um
fundadores Claudio Poullart des Places e Francisco Libermann,
meio de viver
abrindo as comunidades religiosas espiritanas a sua presenga”.
mais profunda"Incentivar que haja leigos que se sentem interpelados

mente o seu
compromisso
missionario.”

Joao Paulo II, Vocagao e Missao dos Leigos na Igreja e no mundo, n- 55.
5 C fr. N Q 54.
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pelo carisma espiritano e permitir que o possam adoptar
como regra de vida laical em comum, nomeadamente sob a
forma de leigo associado”.
"Interpelar a Congregagao nos seus membros religiosos
pela novidade e novas questoes que a presenga e reflexao lai
cal traz ao seio da Congregagao”. 6
A presenga reconhecida dos leigos na nossa vida e mis- ^ presenga
sao pode conduzir-nos, por sua vez, a novos caminhos e novas reconhecida
formas de ser espiritano. O Espirito Santo nos ajudara a dis- ^os leig°s na
cernir e reconhecer aquilo que traz a Sua marca e os nossos nossa yida
Fundadores Claudio Poullart des Places e Libermann aprova- e missao P°de
riam como enriquecimento da nossa presenga no mundo. Um conduzir-nos,
novo fulgor podera brotar desta abertura das nossas comuni- Por sua vez>
dades e obras a presenga, acgao e testemunho dos leigos, como a novos cam1'
bem indica o Papa Joao Paulo II ao encorajar novos percursos n^os e novas
de comunhao e colaboragao, uma vez que " nao raras vezes, a formas de ser
participagao dos leigos traz inesperados e fecundos aprofun- espiritano.
damentos de alguns aspectos do carisma, reavivando uma
interpretagao mais espiritual do mesmo e levando a tirar daf
indicagoes para novos dinamismos apostolicos”.7
4. AS FRATERNIDADES ESPIRITANAS COMO ESCOLA...
DE ESPIRITUALIDADE E DE COMUNHAO.
Pelo modo simples e fraterno como decorrem os encontros mensais de cada Fraternidade Espiritana, tornam-se um
espa^o privilegiado de aten^ao ao Espirito de Deus e de reflexao
orante a partir da vida, testemunho e textos, dos nossos funda
dores. Sem qualquer estrutura fixa ou rigida, desenvolve-se um
tempo de ora^ao que faz lembrar a leitura orante da Palavra de
Deus, mas com textos espiritanos, e que vai ajudando cada
membro a participar livremente com a sua palavra, o seu teste
munho, a sua duvida ou questao. Mesmo sendo ocasioes raras,
dado que os encontros se resumem a um encontro mensal, nao
ha duvida que se vao tornando em momentos privilegiados de
encontro, partilha e espiritualidade, onde se aprende a escutar
o Espirito e aplicar o carisma espiritano ao quotidiano. Trata-se
de uma certa escola de espiritualidade e de comunhao, como
pediu o Papa Joao Paulo II no Inicio do Novo milenio e ja tinha
advogado na Vita Consecrata, n° 94: "Convem mesmo que tal
pratica seja proposta aos outros membros do Povo de Deus,
sacerdotes e leigos, promovendo nos moldes adequados ao pro6 Cfr Principios dinamizadores, op. cit, n- 3.
7 Cfr Vida Consagrada, n- 55.
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“Poderao as
Fraternidades
Espiritanas vir
a crescer como
forma habitual
de vivencia
do carisma
espiritano nos
moldes de
comunidades
novas, fortemente animadas
pelo Espmto
como lago forte
de comunhao?”

prio carisma, escolas de oragao, de espiritualidade e de leitura
orante da Escritura, na qual Deus Jala aos homens como ami
gos” e convive com eles para os convidar e admitir a comunhao
com Ele” e no n°103: "As pessoas consagradas tern o dever de
oferecer generosamente acolhimento e acompanhamento espiritual a quantos, movidos pela sede de Deus e desejosos de viverem as exigencias profundas da sua fe, se lhes dirigem.”
Neste m undo global, onde a par de uma certa homogeneiza^ao redutora das diferen^as, se assiste a uma fragmenta9ao da pessoa por falta de centro aglutinador, continua a ser
grande a busca de sentido e a sede de Infinito que, por mais
criativos que sejamos, necessita de um enquadramento que de
pontos de referenda a pessoa e a possa fazer sentir-se parte de
um corpo, mais ou menos estruturado. As fraternidades espi
ritanas poderao tambem ser este enquadramento que ajuda a
definir esta nova forma de perten^a, esta nova forma de ser
leigo no seio de uma famflia religiosa cujo carisma se vai
actualizando na fidelidade aos desafios do nosso tempo.
Poderao as Fraternidades Espiritanas vir a crescer como
forma habitual de vivencia do carisma espiritano nos moldes
de comunidades novas, fortemente animadas pelo Espfrito
como la^o forte de comunhao? Que fun^oes e que estilo de
vida, responsabilidades e trabalhos, caberiam a uns e outros, religiosos e leigos, padres, irmaos, casais ou pessoas solteiras? E
tal possibilidade sera uma mais valia para a Missao Espiritana?
A experiencia comunitaria que um estilo de vida deste
genero exigiria e um grande desafio que se coloca, mas pelo
qual e necessario passar, se queremos guardar a fidelidade a
intui^ao comunitaria de Libermann8, quando ve na vida
comum um meio para que se realize melhor a missao que nos
esta confiada. E se no tempo de Libermann tal se impunha
por uma questao de eficiencia e apoio m utuo no apostolado
missionario, hoje tal impoe-se por si mesmo como forma de
comunhao e de desprendimento, de descentramento generoso, num mundo de individualismo e centramento egofsta.
Possamos nos, individualmente e comunitariamente, e em
cada Provfncia, estar abertos aos novos desafios que o Espfrito
Santo nos aponta e tenhamos a coragem de correr os riscos
necessarios para os experimentar e viver. A Congrega^ao, atraves
dos seus Capftulos e documentos, ja nos foi abrindo novos horiQuando cdguem vive em comunidctde e e dirigido em tudo pelo mesmo superior, o
bem que se fuz e incomparavelmente maior do que se cada um trabalhasse isolada'
mente do outro.... A s coisas sao feitas com maior energia... tudo e mais bem concebido e posto com exactidao em funcionamento... A vida comunitaria tern vantagens
indiziveis” ( N D II, 71)
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zontes, concretamente quando no Capftulo Geral de Itaicf nos
dizia: "Nos ultimos 20 anos, muitos leigos, mostraram um interesse muito grande pela Congregagao, participando de suas actividades e da sua vida de oragao. Alguns pretendem formar uma
associagao jundica connosco, outros pretendem viver connosco
durante um periodo limitado, outros ainda desejam comprometer-se para sempre com a vida e com as obras da Congregagao.
E a nossa familia que cresce; os problemas jundicos, humanos e religiosos que possam surgir devem ser vistos como
um desafio portador de esperanga e de confianga. A
Congregagao ve este movimento de leigos com grande alegria
e como uma oportunidade para desenvolver o carisma mis
sionary nos mais diferentes m odos”.9
5. COMPROMISSO DAS FRATERNIDADES ESPIRITANAS
Santo e adoravel Espirito,
autor de toda a santidade e "inspirador do espirito apostolico”,
tornai-nos doceis as vossas inspiragdes
e acolhei o nosso desejo de ser mais santos para gloria
de Deus e crescimento do seu Reino de Amor.
Tomando Maria como modelo
e procurando seguir a doutrina
dos Fundadores
da Congregagao do Espirito Santo,
desejamos aprofundar a nossa vida espiritual
em maior comunhao com o carisma, vida e Missao da
Congregagao.
Pedimos, por isso, que a Congregagao
nos ajude nesta caminhada espiritual,
na certeza de que o sopro do Espirito Santo nos conduzira aonde Ele quiser
desde que nao lhe oferegamos resistencia.
Assim o desejamos e pedimos,
confiantes de que a Imaculada Conceigao,
nos conduzira a sermos, todos juntos,
vos e nos, um so coragao e uma so alma.
Amen.
Capftulo Geral Itaici, 1992, n- 18.
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“As Fratemida
des Espiritanas
sao este alfobre
onde tambem
podera crescer
a vocagao espiritana laical/’

Estas sao as palavras com que, no ambito de uma celebra^ao eucaristica, cada Fraternidade Espiritana e reconhecida
oficialmente como grupo de espiritualidade ligado a uma
comunidade espiritana especifica. Tal celebra^ao realiza-se
apos dois anos de aprofundamento da espiritualidade espiri
tana, percorrendo alguns dos seus elementos essenciais.10 Os
principios dinamizadores preveem que haja um registo das
Fratemidades, podendo cada uma assumir e escolher o seu
nome, por uma questao de diferenciagao. A rela^ao das
Fratemidades entre si e a proposta de elementos de formagao,
reflexao e ora^ao esta a cargo de um coordenador nacional
que se serve do Cesm, Centro Espirito Santo e Missao, como
local de dinamiza 9ao. E ai que tern lugar quer os encontros
nacionais, quer o retiro anual.
A participa^ao dos leigos numa Fraternidade abre-os
depois a uma presen9a mais qualificada em outras actividades
da Provincia, nomeadamente em recolec^oes, jornadas de estudo, celebra^oes, vigilias, etc. Alguns dao um passo em frente na
linha do compromisso individual ao assumirem um servi^o
como leigos associados a Missao Espiritana. E alias na medida em
que os leigos vao aprofundando as razoes da sua liga^ao a
Congrega^ao e do seu empenho nos nossos movimentos, que o
Espirito Santo suscita neles a disponibilidade de se entregarem
ainda mais a Missao pela via do leigo associado. As Fratemidades
Espiritanas sao este alfobre onde tambem podera crescer a voca9ao espiritana laical. Mas tal so acontecera se "acreditamos que
o Espirito Santo podera suscitar em toda a Familia Espiritana
novos dinamismos espirituais e novas dimensoes do nosso carisma”, pedia o ultimo Capitulo Provincial de Julho 2006.11

10 Cfr conjunto tematico seguinte: 1- Tema : A vocaqao laical na M issao da Igreja;
2 - Tema: A vocaqao missiondria: radicalidade de vida num mundo “oposto” : O exemplo de Poullart des Places ; 3 - tema: A Conversdo a Pens e a vida missiondria:
O exemplo de Libermann; 4 q tema: A M issao Espiritana nos 4 cantos do mundo; 5tema: Elementos essenciais para uma espiritualidade missiondria e espiritana (mistica missiondria); 6- Tema: Estruturaqao da Vida Espiritual (I): A oraqao do missionario e a uniao pratica; 7- Tema: Estruturaqao da Vida Espiritual (II): Leitura
rezada da Palavra de Deus e Exame de consciencia; 8- Tema: Estruturaqao da Vida
Espiritual (III): Direcqao espiritual e discemimento; 9- Tema: A vida de cornunidade: suas riquezas e suas dificuldades; 10- Tema: Regra de Vida Espiritana: (Vida
Consagrada e M issao). Em conclusao ou a meio do percurso ha a possibilidade de
um retiro, de preferencia, de 3 dias, sobre o Abandono e docilidade ao Espirito segundo LIBERMANN.
Cfr segunda parte do n- 766. A primeira diz: A identidade espiritana laical que
tern a sua fonte nas raizes comuns, e uma vocaqao espiritana que deve ser desen'
volvida e aprofundada pelos leigos naquilo que Ihes e proprio.
78
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EM CONCLUSAO ...
A presenga reconhecida dos leigos na nossa vida e missao pode conduzir-nos a novos caminhos e novas formas de ser
espiritano. O Espirito Santo nos ajudara a discernir e reconhecer aquilo que traz a Sua marca e os nossos Fundadores
aprovariam como enriquecimento da nossa presenga no
mundo. Um novo fulgor podera brotar desta abertura das nossas comunidades as Fraternidades e das nossas obras a presen
ga e testemunho dos leigos associados.
A exigencia de uma maior comunhao numa mesma mis- “A exigencia de
sao e um beneficio para a Igreja e para o crescimento do
uma maior
Reino. Tal exigencia aponta como desafio uma maior coordecomunhao
nagao e comunhao de esforgos, quer a nivel interno, quer nos
aponta como
trabalhos que os Leigos desenvolvem juntamente connosco.
desafio uma
maior coorO trabalho em equipa, a coordenagao sectorial, a planificagao e o dialogo terao de ser os grandes instrumentos da
denagao e
Comunhao. Nao estara a chegar o momento de convocar o
comunhao de
grande congresso dos leigos e leigas, de todos os movimentos, esforgos, quer a
associagoes, que na nossa Provmcia partilham connosco o
nivel interno,
carisma espiritano? Que eco produzirao em nos estas palavras quer nos traba
de Libermann no seu Directorio Espiritual, se na palavra todos
lhos que os
incluirmos tambem os leigos? "Todos. devido ao seu empenho
Leigos desem
na Congregagao, poem em comum o uso das suas faculdades volvem juntacorporais, intelectuais e morais, para estarem ao servigo da glo
mente
ria de Deus e da salvagao das almas...E assim que todos os
connosco.”
membros da Congregagao formarao um so e mesmo corpo,
pensando, sentindo e agindo numa unidade perfeita, para a
gloria de Deus e a salvagao das almas... As relagoes entre eles
serao como as dos filhos duma mesma familia, que e a de
Jesus e de Maria. Eles devem tratar-se como irmaos, animados
de um mesmo espirito que e o Espirito de Deus, e de um
mesmo sentimento, que e o que anima o Santo e Imaculado
Coragao de Maria. Considerarao como feito ao proprio Jesus
Cristo tudo o que farao aos seus irmaos, e agirao em tudo para
com eles como se estivessem a agir para com o divino
Salvador e a sandssima Mae”.12

2 Directoire Spirituel, pg. 565.
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