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J ean S avoif*

a arquiconfraria
do espirito santo
ou "fraternidades
do espirito santo”
A Arquiconfraria do Espirito Santo, que ultimamente
recebeu o nome de “Fratemidades do Espirito Santo”
(ndo confundir com as ^Fratemidades Espiritanas,)
vem do tempo das Confrarias que eram a maneira
dos leigos participarem nas grandes correntes de espiritualidade na Igreja. E um movimento profundamente laical que chegou a ter a sua expressao entre
nos e que ainda a tern na Franqa e sobretudo em alguns paises de missdo evangelizados pelos Espiritanos.
Celebraram ja o seu primeiro centenario e o seu
Primeiro Congresso, em 2006. Foram sempre um
foco importante de promoqao da devoqao ao Espirito
Santo, que tanto marcou as correntes de devoqao sobretudo em Portugal. Jean Savoie leva-nos as origens
desta Arquiconfraria, os propositos que se impos
e a sua caminhada durante mais de um seculo.

A

s Fraternidades dos Espirito Santo dao o nome actualizado daquilo que ainda nao vai ha muito tempo se chamava a Arquiconfraria do Espirito Santo. Foi sob este
titulo que esta Arquiconfraria recebeu a aprova^ao de Leao
XIII, a pedido do Arcebispo de Paris, Mons. Sarboy, que ele
mesmo a tinha reconhecido na sua diocese com o nome de
Conferencia do Espirito Santo.
* Jean Savoie, espiritano frances. Foi provincial de Franga. Director da revista Es
prit Saint. Actualmente dirige a revista S. Joseph d 'AIlex.
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“Fraternidades
do Espirito
Santo e um
movimento
espiritual de
leigos para lei'
gos, confiado
a Congregagao
do Espirito
Santo.”

Tornando-se Arquiconfraria, podia reunir todas as confrarias com o mesmo nome de todas as dioceses sob a obediencia
papal. Ficava confiada a Congrega^ao do Espirito Santo. Depois
do Concilio passou a ser designada por Fraternidades do Espirito
Santo, designando assim o conjunto das Fraternidades que
faziam parte dela. Este conjunto soma actualmente cerca de 3000
membros espalhados por cerca de 40 fraternidades em sete paises.
E sobretudo o espirito e a actualidade destas fraternida
des que queremos sublinhar atraves da sua historia e do seu
compromisso actual. E um movimento espiritual de leigos
para leigos, confiado a Congrega^ao do Espirito Santo.
AS ORIGENS: MADEMOISELLE EMMA BOULENGEY
Emma Boulengey e uma senhora breta de Saint Brieux
muito devora do Espirito Santo, devo^ao desde ha muito espalhada na Bretanha. Desta devo^ao basta lembrar alguns expoentes que todos conhecemos:
O P. Lallemant, autor da "Doutrina Espiritual” e animador do terceiro ano do noviciado dos Jesuitas, cuja espiritualidade se baseava na docilidade ao Espirito Santo, Michel
Nobletz, o padre que foi o inspirador de Claudio Poullart des
Places, fundador da Congrega^ao do Espirito Santo, Grignion
de Monfort, outro devoto do Espirito Santo, fundador da
Companhia de Maria ou Monfortinos, etc.
Esta senhora procurou irradiar este culto do Espirito
Santo para alem das C o n gregates Religiosas que ela contactou. Veio mesmo a Paris trazida por essa inquieta^ao espiri
tual. Come^ou por fazer reunioes com pessoas que quisessem
rezar ao Espirito Santo com ela. Por conselheiro tinha o P.
Frederico Le Vavasseur, espiritano, amigo de Libermann e que
lhe viria a suceder como superior geral da Congrega^ao.
O P. Le Vavasseur pelas respostas as suas numerosas car
tas e postais, pelo acolhimento que sentia nestas reunioes
semanais, pelo discernimento que mostrava para com todos os
que o consultavam, soube ajudar Emma a discernir o apelo de
Deus atraves desta funda^ao. De resto, esteve tambem disponivel para apoiar o desejo dos seus confrades espiritanos interessados em fundar uma associa^ao em honra do Espirito
Santo e que poderia ser lan^ada a partir da experiencia que
Emma Boulengey estava a tentar lan 9ar. De notar, os Estatutos
desta associa^ao tinham sido preparados em 1847 e 1849, portanto antes e depois da fusao da Sociedade do Espirito Santo
com a do Imaculado Cora^ao de Maria, pelos Padres Xavier
Libermann e Riehl, entre outros; mas nao vingaram. De facto,
acabaram por se inclinar pela Associa^ao de Emma Boulengey.
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Foi no Pentecostes de 1867 que a associagao foi reconhecida pela diocese de Paris. Ela reunia pessoas das mais diversas
idades e das mais diversas actividades tanto laborais como
eclesiais. O ponto comum a todos pedido era vontade de consagrar a sua vida ao Espfrito Santo e de rezarem juntos pelas
necessidades da Igreja.
Emma Boulengey deixou Paris logo a seguir ao Pentecos
tes, no final de Junho. Muito doente, foi tratar-se para a Bretanha mas nao resistiu ao seu mal ainda nesse ano. Morreu em
Dezembro de 1867. A sua missao estava cumprida, a Associagao
do Espfrito Santo podia continuar o seu caminho.

“Foi no
Pentecostes
de 1867 que a
associagao foi
reconhecida
pela diocese
de Paris.”

A CONFRARIA E CONFIADA A CONGREGAQAO
DO ESPIRITO SANTO
O primeiro lugar de reuniao das Fraternidades do Espfrito
Santo em Paris foi na capela da Abadia-au-Bois, na Rua des Sevres,
N° 16, na casa do P. Ansault que foi o seu primeiro capelao.
Depois da guerra de 1870, as reunioes recomegaram na
igreja de Santa Genoveva que acolheu as Fraternidades na pessoa de M. Doyan Bonnefoy. Foi entao que, a pedido do
Arcebispo de Paris a Confraria foi erecta em Arquiconfraria,
para poder reunir todas as confrarias com o mesmo nome. Isto
foi acordado por Decreto Pontiffcio de 1884.
Quando o Governo Frances decidiu fechar ao culto a
igreja de Santa Genoveva, para af estabelecer o Panteao dedicado as Grandes Personalidades, a Fraternidade passou a reunir-se na capela das Irmas da Adoragao, na rua de Ulm. Isto
nao durou muito, pois o capelao morreu e o Arcebispo de
Paris, o Cardeal Guibert, pediu ao Superior do Espfrito Santo
nao so para acolher a Fraternidade como tambem para aceitar
a sua responsabilidade, tendo em conta que a sua Congrega
gao era dedicada ao Espfrito Santo.
A partir de entao, a Associagao de Emma Boulengey tornou-se interdiocesana, sob a autoridade do Papa que confiava
o encargo pastoral a Congregagao do Espfrito Santo. De notar,
que segundo se le nos relatorios, "o Superior Geral da Congre
gagao, acolhia esta responsabilidade como um servigo a Igreja,
nao sendo a Arquiconfraria, uma Ordem Terceira espiritana,
mas uma associagao de baptizados, sem ligagao especial com a
Congregagao que a geria.
AS CELEBRAQOES DO CENTENARIO NO PENTECOSTES DE 1967
O centenario da Arquiconfraria do Espfrito Santo, (ac
tual Fraternidade do Espfrito Santo) foi celebrado com grande
missao espiritana
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solenidade em 1967. Foi preparado com uma novena preparatoria de oragoes ao Espirito Santo e uma serie de conferencias
sobre o tema "O Espirito Santo e a fe”. A escolha deste tema
foi inspirada pela Exortagao Apostolica de Paulo VI que proclamava um "ano de fe” para o 19° Centenario do Martirio de
S. Pedro e S. Paulo. O Papa pedia a oragao dos cristaos, pois,
segundo ele, a fe estava ameagada pelo ateismo vigente e pelas
"opgoes exegeticas e teologicas novas, que despojavam a
Sagrada Escritura do seu caracter historico e sagrado” (D.C
1 9 /3 / 1967).
O tema de cada dia estudava a fe na sua relagao com um
dos sete Dons do Espirito Santo. Nao deixa de ser gratificante
saber que depois do Vaticano II, a Fraternidade do Espirito
Santo estava atenta e empenhada em apoiar as iniciativas do
Papa.
“A celebragao
Durante quinze dias, na sede da Arquiconfraria, esteve
do centenario
aberta uma exposigao de recordagoes e documentos referentes
teve lugar na
a Arquiconfraria. A celebragao do centenario teve lugar na
capela do
capela do Espirito Santo, com a presidencia do Superior Geral
Espirito Santo,
da Congregagao, Mons. Lefebvre, rodeado de seis concelebrancom a presites, com a capela repleta de fieis e membros das Fratemidades.
dencia do Su
No dia seguinte, os associados foram em peregrinagao a
perior Geral da
Chevilly, "onde na PascOa de 1867, os PP Riehl e Xavier
Congregagao,
Libermann tinham redigido o Memorial sobre a oportunidaMons. Lefebvre”
de da Associagao em honra do Espirito Santo”. Estes pormenores indicam-nos como a historia da Fraternidade estava
entao bem viva no coragao de todos.
UM PERCURSO DE 140 ANOS
O Superior Geral da Congregagao do Espirito Santo nomeou um padre da Congregagao como Director das Fraternidades do Espirito Santo. Durante muito tempo foi um membro do Conselho Geral, que ocupou este ministerio, sublinhando assim a importancia que a Congregagao dedicava a
esta missao da Igreja. Conhecemos, pelos nossos arquivos, os
directores gerais sucessivos, desde o P. Pascal em 1867 ate aos
dias de hoje.
Os Registos de inscrigao acusam um grande desenvolvimento do numero das fratemidades em varios paises: mais de
41000 adesoes de grupos ou de pessoas. De notar que o Registo
Central Parisiense nao esta completo, a partir do momento em
que a inscrigao individual se comegou a fazer nas dioceses que
reconheceram a Fraternidade. Isto tern vantagens pastorais
para responsabilizar as fratemidades locais, mas com o tempo
pode tambem apresentar inconvenientes. De qualquer maneimissdo espiritana
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ra, seria possfvel remediar esta situ a^ o , se disso houvesse necessidade.
Os nossos Arquivos dao assim testemunho de muitas
a n im a te s espirituais, retiros, recolec^oes, assembleias diocesanas em diversos paises, especialmente no Congo Brazzaville
onde praticamente existe uma fraternidade em cada paroquia.
A VITALIDADE DAS FRATERNIDADES NAS JOVENS IGREJAS
E lendo os programas anuais das Fraternidades que se
pode fazer uma ideia da sua vitalidade espiritual. Notemos
antes de mais a formula^ao do principio das Fraternidades tal
como ele e definido pelos Estatutos-padrao que sao a base que
e apresentada aos bispos, para os adaptar as suas dioceses, caso
os aprovem.
Artigo 1° O fim da Fraternidade ...e o ja definido pela
Direcgao Geral das Fraternidades, a saber3
1° Dedicar ao Espfrito Santo um culto especial de reconhecimento e de amor.
2° Pedir uma difusao cada vez mais abundante dos seus
dons sobre a Igreja, especialmente sobre o Soberano Pontffice
e os bispos assim como os missionarios que trabalham na propagagao da fe.
3°. Obter para cada membro das Fraternidades a graga
de agir em tudo sob a inspiragao e a acgao do Espfrito Santo:
"sao filhos de Deus aqueles que sao conduzidos pelo Espfrito
de Deus” (Rom 8,14).
4° Fazer de cada associado um membro activo na missao
da evangelizagao. Alem do testemunho de vida crista dado
por cada membro, a Fraternidade enquanto tal, recebe dos responsaveis diocesanos ou paroquiais, uma determinada actividade apostolica que e o seu contributo para a missao global
diocesana.
5 ° "Oragao e Missao”, "Contemplagao e Evangelizagao.
Estas duas divisas exprim em a espiritualidade das
Fraternidades do Espfrito Santo. Elas sao compostas de dois
termos que unem os dois polos da vida crista. Gom efeito, o
papel do Espfrito Santo e configurar-nos com Cristo, ao
mesmo tempo adorador de seu Pai e Salvador do homem, para
cuja salvagao se entregou ate a morte.
Notemos os compromissos de cada um dos membros:
'Entrando na Associagao, os fieis comprometem-se a trabalhar no desenvolvimento em si mesmos e nos outros pela
entrega de todo o seu ser ao Espfrito Santo. Com este objectivo, eles aplicar-se-ao antes de mais nada a levar uma vida plemissao espiritana
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namente crista segundo o seu estado, a fim de dar testemunho de Cristo, a quem pertencem.
Artigo 7° A Fraternidade local reune-se ao menos uma
vez por mes. E de desejar que haja duas reunioes mensais. A
Fraternidade encoraja aqueles membros que porventura desejem encontrar-se todas as semanas, para rezar juntos.
Artigo 9° Todos os membros sao irmaos e irmas em
Cristo e tern deveres uns para com os outros. A sua vida fraterna e um testemunho evangelico.
Artigo 12° Cada um dos membros das Fratemidades do
Espirito Santo deve ser iniciado na oragao pessoal, para fazer
de toda a sua vida uma oragao. Para isso cada membro deve
seguir as Sessoes e Recolecgdes de iniciagao e formagao a ora
gao, nomeadamente o Retiro de Oragao que e necessario para
se ser adm itido numa Fraternidade e que deve ser refeito
periodicamente por todos.
Artigo 13° Cada um dos membros da Fraternidade reno
va todos os dias a sua consagragao o Espirito Santo e faz para
esse efeito todos os dias uma oragao a sua escolha ao Espirito
Santo.
Artigo 14° Cada reuniao da Fraternidade comporta uma
parte importante consagrada a oragao. Esta pode tomar formas
m uito diversas. Em Fevereiro, mes consagrado ao Espirito
Santo, cada fraternidade deve intensificar os seus encontros
de oragao.
O PRIMEIRO CONGRESSO AFRICANO EM MAIO DE 2006
“Em Maio
de 2006, as
Fratemidades
da Costa
do Marfim
convidaram para
um Congresso
Pan-Africano
as outras
fratemidades
da Africa.”
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Em Maio de 2006, as Fratemidades da Costa do Marfim
convidaram para um Congresso Pan-Africano as outras fraternidades da Africa. A iniciativa foi bem aceite e nela participaram cerca de 300 pessoas. Este congresso provocou um gran
de movimento a sua volta e dele foi difundido um relatorio.
Este relatorio conta-nos a celebra^ao da festa do
Pentecostes: "A celebra^ao da festa patronal do Pentecostes, a 4
de Junho de 2006, teve lugar na catedral de S. Paulo no
Planalto de Abidjam. A missa foi celebrada pelo P. Daniel
Mbimi, Superior dos Espiritanos na Africa Central. No decurso da Missa, transmitida em directo pela Radio Esperan^a,
houve 67 consagra^oes e 51 compromissos dos membros das
Fratemidades do Espirito Santo, todos originarios das dioceses
de S. Pedro, Abidjan Youpougon e Grand Bassam. O P. Daniel
Mbimi na sua homilia insistiu na vida que devem levar os
membros da Fraternidade e todo o cristao, ou seja: tornaremse modelos da imagem de Cristo, nao viver como seitas mas
colocar os seus carismas ao servi^o da comunidade e da Igreja.
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Li^oes foram colhidas para que o Congresso seguinte
possa aproveitar desta experiencia e suscite ainda mais efeitos
espirituais sobre toda a Fraternidade.
Vivemos actualmente um momento favoravel para um
novo impulso das Fraternidades do Espfrito Santo. Estas Fraternidades estao a receber novos aderentes, novas Fraternidades
se estao a constituir. O desenvolvimento dos grupos de orapao
e das comunidades carismaticas, nao enfraqueceu estas Frater
nidades. Elas tem, portanto, o seu lugar na Igreja como uma
vocapao especffica que convem a numerosas pessoas e que
presta numerosos servipos nas dioceses e nas paroquias. E tambem um precioso dever para nos, espiritanos, continuar esta
missao apostolica, entre todos os apelos do Espfrito para o
mundo do nosso tempo.
OUTRAS A SSO C IA T E S DE LEIGOS ACOMPANHADAS
PELOS ESPIRITANOS
Muitas co n gregates religiosas tem aceitado leigos que
desejam partilhar a sua espiritualidade e as suas actividades
apostolicas proprias, outrora terceiras ordens e hoje
Fraternidades ou, na Franpa, grupos de vida evangelica.
A Congregapao do Espfrito Santo, alem do Movimento das
Fraternidades do Espfrito Santo, que e uma obra da Igreja animada pelos Espiritanos como dissemos atras, mas nao da espi
ritualidade espiritana, tambem tem criado agregados leigos que
partilham a nossa espiritualidade e a nossa acpao. Esta agregapao de leigos esta ainda pouco centralizada e tem sido deixada
a iniciativa de cada circunscripao, o que tem levado a grupos
bastante diferenciados uns dos outros. Umas vezes sao chamados associados, outras vezes leigos comprometidos, por vezes, lei
gos missionaries e sobretudo Fraternidades Espiritanas.
As Fraternidades Espiritanas rigorosamente poder-se-iam
confundir com as Fraternidades do Espfrito Santo, mas estas
vivem a espiritualidade espiritana e estao referenciadas com os
fundadores e as fundadoras. Na Franca, praticamente, existe
uma Fraternidade espiritana junto de cada uma das comuni
dades espiritanas, o que perfaz um numero de cerca de 200
pessoas. Foram fundadas em 1991 pelo Provincial espiritano
da Franca e a Provincial das espiritanas. Actualmente estao-se
a desenvolver fora da Franca inclusive em Portugal. Em artigo
a parte trataremos destas Fraternidades.
Seria ainda de citar outros grupos espiritanos: as Servas
do Espfrito Santo e de Jesus Sacerdote, as Oblatas do Espfrito
Santo, etc.

“As Fratemidades Espiritanas
rigorosamente
poder-se-iam
confundir com
as Fraternidades
do Espirito
Santo, mas
estas vivem a
espiritualidade
espiritana e es
tao referen
ciadas com os
fundadores e as
fundadoras.”
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