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chaves de leitura da
espiritualidade espiritana
a partir do quotidiano
O leigo que partilha a missdo espiritana, partilha
antes de mais nada a sua espiritualidade. Mais
que numa actividade, o leigo identifica-se com os
Espiritanos na medida em que bebe da mesma fonte.
Este artigo procura descer as fontes desta
espiritualidade e mostrar como os nossos fundadores
beberam ndo numa torre de marfim mas no
quotidiano das suas existencias. Sera tambem ai que
o leigo associado encontrard os caminhos da sua
espiritualidade. A espiritualidade espiritana apresenta
algumas caractensticas de fundo que sao a chave
de leitura do modo de ser espiritano: a docilidade
ao Espirito Santo, a vida apostolica, os pobres
e abandonados, a vida em comunhdo fratema;
as colunas de suporte: o Espirito Santo e o Coraqao
Imaculado de Maria.

U AS FONTES DA ESPIRITUALIDADE DE UM INSTITUTO
m is s io n A r io
A funda^ao de um instituto religioso nasce da leitura
de dois livros ou, se quiserdes, de um livro com duas paginas: o livro da fe e o livro da historia.
1.1. Comecemos pelo livro da fe. Um instituto religioso
nao se funda sentado a uma mesa de trabalho, como um ar* Adelio Torres Neiva, missiondrio espiritano, redactor chefe da revista “Missdo Espiritana”.
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quitecto que risca o projecto de uma casa. Nao ha institutos religiosos pre-fabricados. Ele nasce de uma experiencia de Deus
que se vive ou de uma experiencia "do Espirito” como lhe
chama a exorta^ao pastoral "R elates mutuas entre os religiosos
e a Igreja local”. O que marca o fundador nao e, em primeiro lugar, o projecto que ele sonhou para a sua congrega^ao, mas um
conjunto de experiencias de fe que ele viveu e que se tornaram
“ Cada carisma,
a fonte espiritual do proprio instituto. Cada carisma, enquanto
enquanto dom
dom do Espirito, poe em relevo um determinado aspecto do mis
do Espirito,
terio de Cristo, uma determinada pagina do Evangelho: a misepoe em relevo
ricordia, a hospitalidade, a caridade, a missao, conforme o Espi
um determinado rito lhe faz sinal. E o que se chama a experiencia ou as
aspecto do
experiencias-fonte de um instituto ou a espiritualidade.
misterio de
E a leitura desta pagina que leva o fundador a ouvir
Cristo, uma
um determinado apelo do povo de Deus. A intui^ao do fun
determinada
dador esta ligada a esta experiencia de fe. Em geral e dificil
pagina do
resumir numa so palavra toda a riqueza de vida que a espi
Evangelho”
ritualidade dum instituto condensa: ela e feita de um certo
numero de apelos, de experiencias vividas, de caminhos andados que escapam a uma defini^ao e por vezes a toda a tentativa de sintese. A espiritualidade de um instituto e algo
que lhe pertence e que e parte integrante da sua identidade
e da sua historia, e que e dificil de definir: e uma onda cujo
comprimento so e captado por quern com ela se identifica.
1.2. O segundo livro e o livro da historia: a historia entendida nao como memoria do passado, mas como envolvencia no
mundo que nos rodeia. E um livro descoberto e lido a luz da fe.
A historia e a agenda de Deus. E la que Ele nos revela os
seus designios de amor sobre a humanidade. A Palavra de Deus,
que chamamos Biblia, e a historia de um povo, onde Deus fala
atraves dos acontecimentos, das culturas, de conflitos, dos dra
mas, dos profetas. Por sua vez o Evangelho nasceu do encontro
de Jesus com a historia do seu tempo: as pessoas que encontrou, o tempo em que viveu, da cultura que o envolveu.
A vida da sua gente. Tudo se torna parabola dos valores do reino: o tempo, a casa, o vinho, o pao, as colheitas, as
vindimas, o nascer e o por dos sois, a primavera e o inverno,
enfim, o quotidiano. das pessoas. A espiritualidade passa pelo
quotidiano. Jesus aprendeu o evangelho muito mais com a
vida da gente do que com as ce le b rate s do templo ou as leituras da sinagoga. As parabolas nascem de situa 9oes e de casos que ele encontrou e com que foi confrontado.
A historia e, de facto, o confidente de Deus e o profeta
de que Deus se serve para se comunicar e entrar em dialogo
connosco. E ai que ele aponta a sua agenda.
90
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As grandes intui^oes dos fundadores nasceram do con
tact© com as situa 9oes do tempo em que viveram: Bento de
Nursia e o m undo agitado das invasoes da Europa, Francisco
de Assis e os menores, exclmdos do grande comercio, Vicente
de Paulo e os escravos das gales, Poullart des Places e os estudantes pobres sem condi^oes para uma vida sacerdotal com
dignidade, Libermann e os escravos das ilhas de Bourbon e
do Haiti e os negros da Africa.
Dai que um fundador nao seja um protagonista mas
uma testemunha evangelica do seu tempo. Nao podemos falar de um fundador isolando a sua vida e a sua doutrina,
mas situando-o na historia com que ele conviveu, as influencias que recebeu, os problemas com que se debateu, os
desafios que o provocaram, as respostas que procurou dar.
Para captar as linhas de for^a da espiritualidade espiritana precisamos de nos pormos a caminho, peregrinos das fontes espiritanas, onde mergulha a nossa identidade. Mas notemos a partida que regressar as fontes e sobretudo regressar a
Fonte: mais que dos fundadores e do Espirito que os seduziu
que nos temos de nos abeirar. Ora na vida, tanto de Poullart
des Places como na vida e Libermann, ha um certo numero
de experiencias fundamentals que se tornaram para a Congrega<^ao experiencias-fonte da nossa espiritualidade: mais implicitas em Poullart des Places, mais explicitas em Libermann.
Para abordar o tema "Como viver no quotidiano a es
piritualidade espiritana” penso que o caminho mais acessivel
e visitar os fundadores e ver como eles assumiram, no seu
quotidiano, esta espiritualidade, para a partir dessa leitura,
podermos colher inspiraqio para o nosso quotidiano.

“fundador
nao seja um
protagonista
mas uma
testemunha
evangelica do
seu tempo.”

2. CHAVES DE LEITURA DA ESPIRITUALIDADE ESPIRITANA
2.1. A d o c ilid a d e ao E sp irito S an to . O E sp irito
Santo en trou na v id a de C la u d io P oullart des Places
pela porta do seu q u o tid ia n o . A lem do E spirito San to
ser de grande devo^ao na Bretanha, sua p ro vm cia n a
tal, ha a in d a d o is factores d e cisiv o s qu e v e ic u la ra m
esta devo<;ao: o seu co n tacto com a e sp iritu a lid a d e do
P. L allem an t nos colegios dos Je su ita s que P ou llart des
Places freq u en to u e a su a p assagem p elos g ru p o s de
piedade desses colegios, as "A ssem bleias dos A m igo s”.
O P. Lallemant tinha sido fundador de uma escola de
espiritualidade que tinha como referencia de base a docili
dade ao Espirito Santo. Os seus discipulos encheram a Bre
tanha desta espiritualidade. Em Rennes criaram mesmo confrarias do Espirito Santo.
missdo espiritana
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Por outro lado, as "Assembleias dos Amigos” destinadas
a criar um modelo de padre para renovar o clero da Franpa,
assentavam tambem sobre a devo9ao ao Espfrito Santo. Daf
que o primeiro artigo dos Regulamentos de Poullart des Pla
ces diga expressamente: "Todos os estudantes adorarao de modo particular o Espirito Santo, a quern estao especialmente
consagrados” Esta consagra^ao sera lembrada todos os dias,
invocando o Espfrito Santo antes de qualquer actividade.
Quanto a Libermann, diz o P. Lecuyer no "Dicionario
de Espiritualidade” que todo o seu itinerario espiritual se re
sume numa escola de docilidade ao Espfrito Santo; Para ele
a docilidade ao Espfrito Santo era uma evidencia. E possfvel
que para isso ele tivesse tambem sido influenciado por Lallemant e S. Joao Eudes, dois lugares que ele frequentou. Mas
trata-se sobretudo de uma intui^ao pessoal, que emergiu da
experiencia e do itinerario espiritual que ele mesmo viveu.
A quando do seu Baptism o em 24 de Dezembro de
1826, Libermann escreveu: "Quando a agua santa correu so
bre a minha fronte, sentia que eu estava num imenso globo
de fogo, ja nao vivia a vida natural e nao via mais nada nem
entendia nada do que se passava a minha volta; passavam-se
coisas impossiveis de descrevef.1 Este globo de fogo compagina-se bem com o fogo do Espfrito, o fogo do Pentecostes.
A experiencia interior fundamental de Francisco Liber
mann foi a da gra^a gratuita de Deus na sua vida. Deixar-se
invadir por este absoluto foi o grande programa da sua vida.
O absoluto de Deus era para ele uma evidencia. "Deus e tudo
o homem e nada”.
“Entregar-se
Entregar-se e uma palavra que aparece constantemente
e uma palavra
nos seus escritos. A docilidade ao Espfrito Santo, que vive em
que aparece
nos, sera a chave da sua espiritualidade. Ele empregara toda
constantemente uma serie de imagens para exprimir esta entrega ao Espfrito
nos seus
Santo: ser como uma crian^a que tudo espera de sua mae, ser
escritos. Ele
como argila nas maos do oleiro, ser como a estatua nas maos
empregara toda do escultor, ser como uma leve pena ao sabor do vento.
uma serie
E durante o seu perfodo de Issy que ele comunica aos
de imagens para seus amigos e correspondentes uma viva consciencia da pre
exprimir esta
s e n t do Espfrito Santo em nos. As mais belas cartas sobre a
entrega ao
docilidade ao Espfrito Santo remontam ao perfodo de Issy e
Espfrito Santo” Rennes, precisamente quando, para Libermann, os caminhos
de Deus eram diffceis de discernir quanto ao seu futuro.
Como Poullart des Places tambem Libermann coloca o Espf
rito Santo como alicerce da sua CongregaQao: "A Congregagao

1 N D I vol p . 9 0
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esta consagrada de modo especial ao Espirito Santo, autor e
consumador de toda a sanddade e inspirador de toda a ac$ao apostolica”.2
Como e que os nossos fundadores no seu quotidiano
procuraram ser doceis ao Espirito Santo?
A docilidade de Claudio Poullart des Places ao Espirito
Santo foi um itinerario que se foi abrindo e consolidando ao
jeito de pequenas sementes que foram entrando no seu caminho:
- Os directores espirituais que o orientaram como o P.
Maillard, um dos maiores musicos da Companhia de Jesus e
o P. Bellier, "o padre mais santo de Rennes”, que reunia os
alunos fervorosos do colegio e os levava a visitar os doentes
no hospital de Saint Yves en Rennes.
- Os companheiros com quern fez amizades como S.
Joao Baptista de La Salle e Grignion de Monfort.
- As leituras que fez, como a "Vida do P. Nobletz, mestre da pobreza espiritual, falecido em odor de santidade.
- Os retiros que fez e que marcaram os grandes m o
mentos da sua vida.
- Os saboianos limpa chammines e os estudantes pobres, pessoas que encontrou no seu caminho.
- A sensibilidade as necessidades e problemas da Igreja
do seu tempo como a situapao dos aspirantes ao sacerdocio
sem ninguem que os apoiasse.
Pequenas coisas que fizeram parte do seu quotidiano e
que o foram abrindo para um projecto que nao cabia nesse
quotidiano
Claudio morreu quase com uma obra por comepar. O
grande livro que ele escreveu e que se tornou uma fonte de
inspirapao para os Espiritanos foi a sua vida. Claudio foi mais
um semeador que um ceifeiro. Toda a sua vida como a sua
obra sao uma parabola, a parabola de uma semente. Muito
mais semente que colheita: e um quotidiano com que nos
nos podemos identificar.
Em Libermann encontramos os mesmos caminhos descobertos no quotidiano. A estadia em Metz para fazer os estudos de rabino, provoca nele uma crise interior que o abre
ao mundo do seu tempo e lhe faz perder a seguran^a da sua
fe judaica.
- A conversao de seu irmao Sansao fara dele um confidente das suas duvidas de fe.
- Um encontro com um rabino convertido David Drach

“Claudio
morreu quase
com uma obra
por comegar.
O grande livro
que ele
escreveu e que
se tornou uma
fonte de inspiragao para os
Espiritanos foi
a sua vida.”

2 Regra de 1849 p. 5 6 8
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“Foi tambem
no seu quotidiano que Libermann descobriu
os caminhos de
Deus para a sua
Congregagao.”
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sera decisivo para a sua conversao. E foi por intermedio de
Drach que entrou para o colegio Stanislass onde procurou refazer a leitura da sua vida. E foi assim, por entre duvidas e
sobressaltos, que Deus se fez luz no seu caminho.
- Depois, uma segunda via de descoberta de Deus foi a
sua doenga, no seminario de S. Sulpfcio. Foi uma provagao
longa que durou 12 anos.
- Em S. Sulpfcio e Issy aprofundara a sua vocagao atraves dos "grupos de piedade”, de que foi animador. Deus foise tornando a grande referencia da sua vida.
- Depois Llbermann descobre os Eudistas, uma pobre
congregagao em crise a precisar de renovagao. Como mestre
de novigos e provado por varias desilusoes que o fazem conhecer a noite mais profunda da sua vocagao. Foi uma experiencia de purificagao espiritual de que saiu renovado e
transformado.
- Foi apos esta "noite escura” que dois seminaristas das
ilhas Frederico Le Vavasseur e Eugenio Tisserant o convidam
a assumir a Obra dos negros.
- Depois, em Roma coloca-se nas maos de Deus a espera
que ele lhe faga sinal. Para ele os sinais de Deus passam sempre pela Igreja. Foi um longo retiro e uma experiencia de solidao que durou um ano inteiro. E seria esse noviciado, a es
pera que "o muro caia”, que sonhou um projecto de vida para
os Espiritanos.
- Sera ordenado quase sem contar, pela interferencia de
amigos que o conheciam e estimavam.
- A terra de missao dos seus primeiros missionaries nascera de um encontro ocasional com o P. Desgenettes, paroco
de Nossa Senhora das Vitorias.
- O seu piano missionario para a evangelizagao da Afri
ca nascera do encontro com um seu amigo, Mons. Luquet.
Foram estes os caminhos do Espfrito na sua vida. Tudo
foi acontecendo por intermedio dos amigos que conheceu,
das leituras que fez, dos acontecimentos que o envolveram,
das dificuldades que encontrou, da doenga que o acompanhou durante longos anos, dos directores do seminario que
o apoiaram, dos companheiros que o abordaram, das necessidades da Igreja a que foi sensfvel. Foi, efectivamente, tam
bem no seu quotidiano que Libermann descobriu os cami
nhos de Deus para a sua Congregagao.
E preciso esperar a hora de Deus, aceitar deixar-se conduzir por Ele, ser paciente na provagao, nao ir para alem do
que onde a graga de Deus nos conduz, aceitar os ritmos e os
tempos de Deus.
Desta atitude que ele mesmo viveu "a espera da hora
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de Deus”, nascera a nossa Regra Provisoria, no imprevisto e
desconforto de umas aguas furtadas de Roma.
Foi com o olhar de fe sobre a doen^a que o arranca a
todos os seus sonhos, uma partida de Rennes que lhe faz perder todos os apoios e todas as seguran^as, que ele nos ensina
a ir ate as raizes dos frutos do Espfrito Santo: a paz, a alegria,
a disponibilidade. Foi no cora^ao desta experiencia de fe e de
confian^a no Espfrito do Senhor que ele encontrou um rosto
para os Espiritanos. O sinal mais evidente de uma verdadeira
docilidade ao Espfrito Santo e a paz interior. Libermann esta
convencido que "onde esta Deus, esta a paz ”.3 Assim se compreende a frequencia com que ele emprega palavras como
paz, do^ura, suavidade, calma.
Libermann ensina-nos que a fidelidade ao Espfrito consiste em nos deixarmos conduzir por ele, pacificamente, sem
nunca o preceder; manter em si e a volta de si um clima de
paz e de silencio, viver a gra<;a e o momento presente, saber esperar os "tempos de Deus”, trabalhar sem repouso e esvaziar a
alma para a poder encher do Espfrito que enche a terra inteira.
Esta ac^ao do Espfrito estende-se a todas as nossas actividades. Para S. Paulo o apostolado era um "ministerio do Es
pfrito”. Libermann chama uniao pratica a abertura ao Espf
rito em todas as nossas actividades. E esta for^a do Espfrito
que esta na origem da nossa paixao pelos pobres. Ela e fruto
da docilidade ao Espfrito Santo. "O Espfrito do Senhor esta
“docilidade ao
sobre rnim e enviou-me a anunciar a Boa Nova aos pobres”.
E esta docilidade ao Espfrito Santo que esta na origem Espfrito Santo
da sua abertura aos sinais dos tempos. A grande intui^ao de esta na origem
Libermann foi ter compreendido que a hora de Deus para a da sua abertura
Africa tinha chegado. O seculo XIX foi, de facto, o grande se- aos sinais dos
culo da redejscoberta da Africa. Os portugueses quando destempos.”
cobriram a Africa no seculo XVI, fixaram-se sobretudo no li
toral, deixando o interior do continente entregue aos seus
segredos. As especiarias da India e o ouro e pedras preciosas
do Brasil tinham feito esquecer a Africa, deixando-a na periferia da Historia. Agora, no seculo XIX, a revolu^ao industrial
com o seu recurso ao a<;o, a descoberta da helice e do vapor,
veio relan^ar a navega^ao e a Europa fez-se de novo aos ma
res. Os grandes exploradores de entao, desventram o interior
do continente africano, percorrem a Africa em todas as direc^oes e fazem da Africa a voca<;ao da Europa.
Depressa, os governos europeus, a princfpio reticentes,
tomaram consciencia do desafio que tais revela^oes lhes lan3 ND Ip . 90
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“E atraves das
pessoas que
conhecemos
e que entram
na nossa vida,
dos encontros
de cada dia
a luz dos valores
evangelicos
do carisma
espiritano, que
encontraremos
as principals
chaves de
leitura da
nossa vocagao
de leigos
espiritanos.”
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^avam e a corrida para a Africa come^ou: corrida politica
pela ocupa 9ao do territorio, corrida militar pela sua defesa,
corrida cientifica pelo estudo, corrida economica pela sua explora^ao, corrida filantropica pela sua ajuda humanitaria e
programas de desenvolvimento. Criam-se Ministerios das colonias, fundam-se Sociedades de Geografia, criam-se museus
de etnografia e botanica, publicam-se relatorios e fazem-se coloquios e conferencias.
A intui^ao de Libermann aos sinais dos tempos fa-lo
compreender que esta "hora da Africa” devia ser a sua hora
de Deus. "Nisto tudo se ve o dedo de Deus que na sua Providencia quer que esta raga abandonada durante tanto
tempo se levante rapidamente do estado miseravel em que
se encontra ha tanto tempo”. ...Se chegarmos tarde de mais,
estes povos perder-se-ao para o erro e para a depravagao dos
costum es”.
Esta viagem em que procuramos acompanhar os fundadores no seu itinerario espiritual pode servir-nos de guia para
tambem nos encontrarmos o nosso itinerario de docilidade ao
Espirito Santo. E atraves das pessoas que conhecemos e que en
tram na nossa vida, dos encontros de cada dia, da nossa vida
familiar e profissional, na busca da resposta aos diferentes momentos da vida dos dias de hoje, a luz dos valores evangelicos
do carisma espiritano, que encontraremos as principals chaves
de leitura da nossa voca<;ao de leigos espiritanos.
2.2. A vida apostdlica Para nos alimentarmos da espiri
tualidade dos nossos fundadores, particularmente de Liber
mann, nao basta ler os textos que ele escreveu: e preciso captar a experiencia profunda que o animou... So nesta
perspectiva da experiencia que ele viveu e que podemos com
preender verdadeiramente toda a sua espiritualidade. O perigo e tomar so alguns aspectos da sua vida e esquecer a ex
periencia de fundo que anim a o seu cora^ao e a sua fe.
Ignorar esta experiencia e esquecer o essencial. Podemos, de
facto, admirar o Libermann dos anos 1840, notavel director
espiritual, quando ainda nao era padre. Podemos admirar o
Libermann de 1846, capaz de lan^ar um projecto missionario que renovou toda a politica missionaria no seculo XIX.
Mas ha tambem o Libermann dos ultimos anos da sua vida,
o Libermann das "Instrugoes aos missionarios” que vai a fonte
da missao. Ja nao se trata somente de actividade missionaria:
fundar, criar, alargar as fronteiras da Igreja, mas de mergulhar
no misterio da missao. Descer a fonte.
O projecto de Libermann e evidentemente a funda^ao
de uma congrega^ao apostolica. Prevista ao principio so para
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padres, alarga-la-a aos leigos. O seu campo de apostolado e os
pobres, sobretudo os espiritualmente mais abandonados. Mas
ele nao se contenta com fundar um instituto missionario; ele
quer que o compromisso apostolico se enrafze numa comunidade de fe, numa dinamica de consagraqao. Isso ja e evidente
na Regra Provisoria. "A vida apostolica nao e senao a vida toda
de amor e santidade que o Filho de Deus levou sobre a terra
para salvar e santificar as almas pelas quais ele se sacrifica
para gloria do Pai”4 ...Nos pertencemos e somos inteiramente
consagrados a Nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos-lhe dados por
seu Pai, para a obra que a sua divina vontade nos confia. E
Ele que nos envia para esta porgao da sua vinha; e em seu
nome, segundo as suas intengoes e sob a sua direcgao, que devemos trabalhar.5 'Nos seus comentarios aos novipos sobre a
Regra, Libermann insiste muitas vezes sobre este enraizamento
cristocentrico da vida apostolica. A vida apostolica encerra em
si mesma a perfeiqao da vida de Nosso Senhor, sobre a qual
ela e modelada; e ela que, mais que tudo resto, nos da a conformidade com Jesus Cristo”. E esta "vida apostolica " inclui a
entrega total a Deus ou consagraqao, a comunidade e o apos
tolado: tudo sao rios que nascem na mesma fonte.
Para Liberm ann a vida apostolica nao e apenas um
apostolado que se faz; a vida apostolica enraiza-se em Jesus
Cristo; e Ele a sua fonte e e nele que e preciso mergulhar para
partir em missao. Para Libermann a vida apostolica constitui
uma uniao indissoluvel entre acqao e contemplaqao. Sem esta
dimensao contemplativa a missao nao tern pe .6
Nas suas "Instruqoes aos M issionaries”, que resumem
toda a visao apostolica de Libermann e sao como que o seu
testamento espiritual, Libermann poe a claro que um projecto apostolico e inutil, mesmo letra morta, se nao esta em
referencia constante com a fonte onde ele nasce: a santidade
apostolica, como lhe chama Libermann.
As "Instruqoes aos Missionaries” que eram enviadas capitulo por capitulo as diversas comunidades, ficaram por concluir. Mas, apesar disso, elas constituem uma sintese da espiritualidade missionaria, que nunca estara acabada mas em
que encontramos o seu eixo fundamental, ou seja, a santidade
apostolica.7 Para Libermann o essencial da vida apostolica era
a uniao com Deus em que deve mergulhar toda a nossa vida.

“ a vida apos*
tolica enrafza-se
em Jesus
Cristo; e Ele a
sua fonte e e
nele que e pre
ciso mergulhar
para partir em
missao. Para
Libermann a
vida apostolica
constitui uma
uniao indissoluvel entre
aegao e contemplagao. Sem
esta dimensao
contemplativa a
missao nao
tern pe.”

4ND l i p 290
5 ND II p. 2 3 7 '2 3 8
6 N D X p . 55
7 Ecrits Spirituels p. 420-421
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Por isso, a ora^ao e a intimidade com Deus vividas no
nosso quotidiano sao a chave da nossa voca^ao missionaria.
O leigo missionario e um homem e uma mulher da fonte.

2 .3 .
As urgencias da Igreja: os pobres e os abandona
A situa^ao dos aspirantes pobres ao sacerdocio, era uma urgencia para a Igreja de Franca e constituia uma ferida que infectava todo o tecido eclesial, pois que eram os proprios pastores que estavam em causa. Era uma prioridade. E talvez por
isso, o primeiro biografo de Claudio Poullart des Places, Pie
rre Thomas, diz que em 1702, Claudio "nessa altura tinha um
afecto particular pela obras mais obscuras e as obras aban
donados”.8 Por isso, o primeiro capitulo da primeira Regra, a
de 1734, diz: "Formar no amor da obediencia e da pobreza os
estudantes pobres, para que estejam nas maos dos seus prelados, prontos para tudo, para servir nos hospitals, a pregar
o Evangelho aos pobres e mesmo aos infieis, dispostos nao
somente a aceitar, mas tambem a amar de todo o coragao,
preferir a tudo os postos mais humildes e os mais penosos,
para os quais a Igreja dificilmente encontra obreiros”.9
Com isto coincidem varios testemunhos dessa epoca: o
testemunho do primeiro biografo, as Cartas Patentes de 1726,
as Regaras de 1734 e a aprova^ao do Arcebispo de Paris.
Por sua vez, Pierre Thomas, numa carta anterior a 1734
afirma que "Poullart des Places e aqueles que lhe sucederam,
ao fundar o Seminario do Esplrito Santo, propuseram-se educar eclesiasticos laboriosos, capazes e desprendidos, que estivessem prontos a ocupar voluntariamente os lugares mais pe
nosos e m enos procurados como eram os hospitals, os
vicariatos e as pequenas paroquias rurais, as m issoes em
Franga, nas colonias do reino e noutras partes, a direcgao dos
seminarios, a regencia nas cidades da provmcia, a direcgao de
religiosas e outras tarefas semelhantes”. Portanto, todo um leque de prioridades na Igreja daquele tempo, um espa^o ja
bastante alargado dos mais pobres e abandonados. Mais tarde,
quando o Abbe de ITsle de Dieu, propoe ao Governo os pa
dres do Espirito Santo para assumir o apoio espiritual as co
lonias francesas, as missoes longinquas tornar-se-ao a priori
dade da Congrega^ao.
“ esta direcgao
Penso que esta direc^ao para as prioridades da Igreja e,
para as priorida' efectivamente uma das linhas de rumo das nossas origens. E
des da Igreja e, como tal deve permanecer sempre uma das nossas grandes reefectivamente
um a das linhas

de rum o das ^ 8 K O R E N ECrits. P.268
nossas origens.
9 ^ Floch Poullart des Places ed. 1915 p. 5 6 8
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“Foi com os
ferencias. Foi com os pobres que Poullart des Places aprendeu
pobres que
a ser pobre e a encontrar um rosto para os Espiritanos.
Poullart des
Em Libermann, podemos distinguir dois periodos da
sua vida que correspondem as duas grandes tonicas da sua Places aprendeu
espiritualidade: Num primeiro periodo, de Dezembro de 1862 a ser pobre e a
encontrar um
ate ao fim de 1839, ou seja, desde a sua conversao ate a sua
rosto para os
op^ao pela Obra dos Negros, ele esta sobretudo preocupado
Espiritanos.”
pelo primado de Deus na sua vida: a .uniao com Deus, a submissao total a sua vontade, a rejei^ao de tudo o que o pudesse afastar de Deus. O tema constante destas cartas e o abso
lute de Deus.
No segundo periodo, quando ele abra^a a Obra dos Ne
gros, insiste sobretudo na outra dimensao da uniao a Deus:
o zelo m issionario. As exigencias da vida m issionaria sao
agora o tema constante. Na primeira parte Libermann e uma
especie de director espiritual de seminaristas; a partir do ano
de 1839 uma nova epoca se abre tanto no seu pensamento
como na sua vida. Passaram-se ja treze anos apos a sua con
versao e durante estes anos ele viveu exclusivamente no meio
clerical: primeiro em S. Sulpicio, onde fez os estudos para o
sacerdocio, depois em Issy-les-Molinaux, como ajudante de
economo e comissario, e depois nos Eudistas,como mestre de
novi^os.
Em Outubro de 1839 compreende que o Espfrito o chamava para a Obra dos Negros. Trata-se ao principio de um
projecto modesto de uma duzia de padres para duas ilhas,
mas o projecto inicial acaba por tomar p r o p o s e s inesperadas...
Esta nova orienta^o da sua vida nao podia deixar de
ter influencia na sua espiritualidade. Ate aqui ele contactou
com pessoas nao so convertidas mas com uma voca^ao sacer
dotal e religiosa: era, portanto, no seu progresso espiritual que
ele pensava para os motivar a um fervor maior. A dimensao
apostolica estava subentendida mas nao era a prioridade. Daqui para frente, o cuidado de fundar uma sociedade missio
naria e de formar os primeiros membros desta sociedade vai
levar Libermann a aprofundar uma espiritualidade toda ela
voltada para a missao. E pois que a sua inten^ao e primeiro
formar os membros desta sociedade que viveriam em comunidade, a sua espiritualidade vai ter uma triplice vertente:
uniao com Deus, vida comunitaria, apostolado. Encontraremos os elementos desta espiritualidade nas numerosas cartas
que ele continua a escrever, mas tambem em tratados mais
elaborados como o "Comentario a Regra Provisoria”, os "Regulamentos da Congrega<;ao de 1849”, apos a fusao das duas
C ongregates e as "Instru^oes aos Missionaries”.
missao esbiritana
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Daqui emergem algumas linhas que caracterizam esta
espiritualidade: Antes de mais e preciso dizer-se que elas se
apoiam nas linhas da primeira fase da sua^ vida: o absoluto
de Deus e a docilidade ao Espfrito Santo. E na linha da docilidade ao Espirito Santo que Libermann desenvolve a sua
espiritualidade missionaria.
Esta espiritualidade, baseada no testemunho de Jesus
com os seus apostolos, revela-se particularmente com a preferencia pelos marginalizados e exclufdos da sociedade do seu
tempo. Sabemos como Libermann viveu na propria carne, no
gheto de Saverne, todo o drama da exclusao social: humilhado
e desprezado primeiro pelos outros, depois pelos seus, amaldi^oado pelo pai, desprovido de qualquer esperan^a para o
seu futuro, foi assim que a partir da sua propria experiencia,
ele pode compreender a situa^ao dos mais abandonados do
seu tempo, sobretudo os escravos do Haiti e da ilha Bourbon,
de que lhe falavam Tisserant e Le Vavasseur. Os pobres e aban
donados eram os escravos, os negros da Africa e tambem os
mais marginalizados que viviam na Europa. No entanto, a
Africa permanecera o grande objectivo de Libermann, para
quern tra^ou um piano de evangeliza^ao em 1846.
“A constante
A constante que acom panha a m issao espiritana ao
que acompanha longo da sua historia sao os ”mais pobres e abandonados na
a missao
igreja de Deus, especialmente os infieis”. Este e o seu fio conespiritana ao
dutor sempre recordado nas 13 revisoes das Constitui^oes. O
longo da sua
rosto destes pobres foi-se diversificando ao longo destes 300
historia sao
anos: os aspirantes ao sacerdocio sem amparo, os indios das
os “mais pobres missoes longinquas, os escravos das colonias, os negros afrie abandonados canos, os emigrantes e refugiados, os orfaos e crian^as da rua,
na igreja
as igrejas em dificuldade. Recordemos alguns dos seus rostos
de Deus,
mais expressivos, que marcaram as nossas origens:
especialmente
os infieis”.”
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2.3.1. Os escravos das colonias. O "Codigo dos Negros”
estabelecido por Colbert em 1685, nos seus 60 artigos, coloca
os escravos na situa^ao de nao humanos. Paradoxalmente, elhes reconhecida uma alma: para a salvar e preciso ensinarlhes a obediencia e o m edo do inferno. Durante muito
tempo, a Igreja preocupou-se mais com humanizar esta situa9&0 do que em abolir.
Conhecemos boje a rota dos escravos da Africa para as
Americas e os numeros de uma das mais tristes historias da
humanidade. Calcula-se em pelo menos 12 milhoes por ano,
o numero dos deportados no Senegal, na Costa da Mina ou
Costa dos Escravos, no Gabao, no Loango, no Zaire, em An
gola. 12 por cento terao morrido durante a travessia. Durante
os tres seculos em que este comercio esteve mais activo, de-
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vem ter sido 60 a 70 milhoes os escravos deportados. Certos
portos da costa africana ficaram celebres como polos de refe
renda deste comercio: S. Jorge da Mina, a ilha Goreia, no Se
negal, onde ainda hoje existe a Casa dos Escravos, que Joao
Paulo II apelidou de "santuario africano da dor negra”, a ilha
de Zanzibar, em frente do Bagamoio, um dos principals cen
tres do comercio dos negreiros da Africa Oriental.
A abolipao do trafieo dos escravos foi um processo lento
que comepou pelos fins do seculo XVIII e levou quase cem
anos a implementar.
Nesta luta anti-esclavagista entraram varias forpas polfticas,
humanitarias e religiosas: os liberais e os filosofos da Enciclopedia safdos da Revolupao Francesa defensores dos direitos do homem; os governos europeus, interessados em defender a sua imagem e as suas colonias; as potencias protestantes apostadas em
difundir o seu credo religioso e a Santa Se, que depois de nao
poucas hesitapoes, condenava em 1839 o comercio dos escravos.
A retoma da missao no seculo XIX inscreve-se neste movimento de confluencias anti-esclavagistas. A Obra dos Ne
gros de Le Vavasseur emerge neste contexto. A necessidade de
uma mobilizapao em particular a favor dos escravos negros,
era uma prioridade sentida por muitas forpas da sociedade
envolvente. O testemunho vivo dos dois crioulos do seminario de S. Sulpicio, um da ilha Bourbon e outre do Haiti, duas
ilhas de ma memoria esclavagista, eram para Libermann um
aguilhao que nao podia deixar de doer.
O projecto de Liberm ann aparece assim como um “O projecto de
Libermann
ponto de confluencia de iniciativas convergentes que davam
aparece
assim
conteudo a uma mfstica de servipo aos mais pobres e abancomo
um
ponto
donados, que esta na base da Obra dos Negros. Vai ser a partida dos escravos libertos da America, que com Mons. Barron, de confluencia
de iniciativas
enviado pela igreja de Filadelfia, regressam a sua Africa natal,
convergentes
a Liberia, Serra Leoa e Senegal, que dara origem ao Vicariato
que davam
das Duas Guines, que vai abrir o caminho aos missionaries
conteudo
a
de Libermann.
2.3.2. Os negros foram outra das periferias que marcaram a missao espiritana. A oppao pelos negros insere-se num
contexto cultural marcante de toda uma epoca. Antes de descobrir a Africa, Libermann pensa sobretudo nos escravos do
Haiti, de Bourbon e da Mauricia. Estes e que eram os negros
em que Libermann pensava. Os negros nao eram necessariamente os da ra<;a negra. Negros eram os mais desprezados daquele tempo, sem qualquer conota^ao de cor. Serao os abolicionistas que substituirao a palavra "negre” por "noire”,
precisamente por causa da sua conota^ao negativa. A Africa

uma mfstica
de servigo aos
mais pobres e
abandonados”
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so sera descoberta por Libermann depois de, por motivos po
liticos, as portas do Haiti e das outras colonias se terem fechado aos franceses. Sera entao que providencialmente, Mons.
Barron vira pedir missionaries para as Duas Guines, quando
os seus primeiros missionaries nao tinham terra para onde ir.
“Espiritanos que
"Espiritanos que somos, cada vez mais nos estamos des
somos, cada
cobrindo e revendo no dinamismo original da nossa historia.
vez mais nos
Para seus filhos e filhas, Libermann confiou-lhes todos os fra
estamos
cos que precisam de quem os defenda: "Sereis os advogados,
descobrindo
o sustentaculo e os defensores dos fracos e dos pequenos con
e revendo no
tra todos aqueles que os oprimem”.10 Esse empenho faz parte
dinamismo
da nossa espiritualidade, e parte constitutiva da nossa idenoriginal da
tidade espiritana. Ela projecta a nossa missao nas fronteiras
nossa historia.
da humanidade de hoje, nos campos da Justi^a e da Paz e da
Para seus filhos Integridade da Cria^ao. O Capltulo da Torre d’A guilha afirma
e filhas,
que "e a op^ao pelos pobres que marca a nossa diferen^a,
Libermann
numa sociedade donde sao excluldos largos sectores da poconfiou-lhes
pulagao” (1.1.4). Com o Congrega^ao estamos presentes em
todos os fracos muitas regioes do m undo que enfrentam enormes desafios.
que precisam
Nao podemos ficar a leste da luta contra a pobreza e a fome.
de quem os
Este e um espa<;o que, como leigos, nos desafia especialmente.
defenda”
Na nossa sociedade sofisticada todos os nossos esforc^os sao
ampliados se trabalharmos em rede. O Capltulo da Torre d’A
guilha reconheceu-o, ao dizer que "no nosso trabalho na defesa dos pobres e marginalizados e na promo^ao dos seus direitos e fundam ental a colabora^ao com outros grupos e
organiza^oes (incluindo grupos eclesiais e ONG). E da maior
importancia o trabalho em rede, o recurso ao lobbing e a defesa dos direitos humanos ”.11
A missao do leigo espiritano e a missao de um cristao
comprometido com a Congrega^ao do Esplrito Santo que se
"solidariza com aquilo que os homens vivem, e procura pro
mover a justi^a e a paz da vida social, economica, politica e
religiosa” (RVE 30, 1). Sao muitas e variadas as portas que ,a
Luz do Esplrito Santo se abrem para nos ajudarem a perspectivar na actualidade o nosso servic^o missionario de leigos
na vida da Igreja. "Fieis as intuigoes dos nosso fundadores (...)
dirigimo-nos de preferencia aqueles que ainda nao ouviram
a mensagem do Evangelho ou mal a ouviram, aos oprimidos
e m ais desfavorecidos individual e colectivam ente, assum indo tare fas para as quais a Igreja dificilmente encontra
obreiros” (RVE 12 e 13).
10 Regulam entos de 1 8 4 9 N D X p. 517. RVE
11 ID Viver a Espiritualidade E spiritan a p. 21
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2.4. A vida em comunhao fraterna Poullart des Places
inaugurou a sua obra como comunidade no dia do Pentecostes de 1703. Foi como comunidade que a Congrega$ao come90U a existir. Os regulamentos estao semeados de pormenores
que regulam a vida fraterna em grupo. E uma comunidade de
oragao e trabalho, com diversos ministerios, com partilha de
vida, orientada por um responsavel, animada pela caridade fra
terna e pelas reaches mutuas.
A vida de comunidade aparece em Liberamnn como
uma exigencia da vida apostolica e a sua necessidade de enraizamento espiritual. Ela foi exigida para manter ao maximo
toda a inspiragao da vida apostolica
Por outro lado, ela era tambem uma especie de "sacramento da unidade” da Congrega^ao. Sem ela a Congrega^ao
acabaria por se diluir. Ela estava amea^ada nao so pelas distancias e a dispersao que a abertura as missoes distantes provocou mas tambem pelas urgencias da missao: o stress de
apostolado podia abafar a vida comunitaria.
“para
A vida de comunidade foi para Libermann uma preoLibermann a
cupa^ao e quase uma obsessao, sobretudo nos ultimos anos
da sua vida. Para ele a vida espiritana comunitaria era o su- vida espiritana
porte, a unica garantia para a eficacia do trabalho apostolico. comunitaria era
o suporte, a
"Todos os membros viverao em comunidade”. Mas ele bem saunica
garantia
bia que esta vida de comunidade precisava de ser protegida,
para
a
eficacia
pois as grandes distancias e a dispersao dos confrades eram
do trabalho
para ela uma amea^a continua.
apostolico.”
Problemas de vida comunitaria havia-os na Guine, onde
abundavam os franco-atiradores, na Mauricia, em Bourbon;
onde a fusao tinha causado um certo mal-estar: os missiona
ries do Cora^ao de Maria temiam que a sua uniao aos mis
sionaries do Espirito Santo pusesse em questao o seu fervor
missionario.
Demasiado trabalho, espirito de independencia dos mis
sionaries, tendencia dos bispos para so contabilizar o tra
balho e a eficiencia pastoral, falta de regularidade. Para Li
bermann a infidelidade a Regra era uma especie de pecado
original que afectaria todo o futuro da Congregagao .12
Para os bispos da Africa, a comunidade era uma for^a
de bloqueio para o dinamismo apostolico; para Libermann
ela era a unica maneira de fazer missao, segundo o Evangelho. A comunidade nao e apenas uma base para o servi^o
apostolico: ela e o alicerce da propria missao. Jesus na sua actividade missionaria come^ou por fazer uma comunidade. A
12 ND X II p. 293-295
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comunidade revela por si so, os valores do reino: orat^ao, solidariedade, partilha, comunhao, reconcilia^ao, alegria. Por
isso, Libermann passara os dois ultimos anos da sua vida a
lutar para salvar a vida de comunidade e o espirito religioso
dos seus confrades. Ele sabia que o trabalho apostolico e indissociavel da santifica^ao e da comunhao.
Nas "Instru^oes aos m issionaries” Liberm ann lembra
que as formas concretas e as modalidades da comunidade po
dem variar, mas a op^ao pela vida de comunidade e o melhor suporte para a vida apostolica missionaria.
“Ate que ponto
Ate que ponto os leigos na congrega^ao podem fazer vida
os leigos na
de comunidade, partilhar a sua ora^ao, os seus projectos, a sua
congregagao
experiencia de fe?
podem fazer
Este e o aspecto menos evidente da missao partilhada
vida de comuni- com os leigos. Ha, sem duvida, problemas de varia ordem, judade, partilhar ridica e nao so, que podem levantar-se. No entanto, e preciso
a sua oragao,
dizer que a partilha e vivencia comunitaria podem tomar vaos seus
rias modalidades: ha as comunidades permanentes e as coprojectos, a sua munidades abertas, que permitem encontros frequentes sem
experiencia
habita^ao em comum. Mas nao fiquemos sem dizer que hoje
de fe?”
as novas formas de vida comunitaria estao a abrir novos horizontes. Ha hoje novas comunidades religiosas que admitem
no seu seio homens e mulheres, casados e solteiros, padres e
leigos. Ha ja 15 mil religiosos que hoje vivem esta experien
cia. Os proprios Franciscanos tern ja no seu seio uma destas
comunidades, a comunidade de Betania. Se hoje nao ha descrimina^ao sexual para as escolas, para a profissao militar,
para as i n s t i t u t e s de saude, porque as ha-de haver para a
vida religiosa?
2.5. Maria, bergo da Missao Depois de ter mencionado
a consagra^ao ao Espirito Santo, Poullart des Places, logo no
primeiro artigo dos Regulamentos acrescenta: Os estudantes
terao tambem uma devogao singular a Santissima Virgem,
sob cuja protecgao foram oferecidos ao Espirito Santo. E no
segundo artigo sao indicadas como festas principals a festa do
Pentecostes e a da Imaculada Concei^ao.
As razoes desta escolha ha que procura-las, como nos ensina o P. Michel, na influencia dos Jesuftas, ardentes defensores do dogma da Imaculada C o n c e t o , em cujo ambiente
Poullart des Places foi formado .13 Efectivamente os Jesuitas
eram defensores acerrimos da Imaculada Concei^ao, ja cem
anos antes da proclama^ao do Dogma.
13 Joseph M ichel Poullart des Palces p 1 5 7 -1 6 0
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Mas a entrada de Maria na Congregagao das origens parece ter um significado mais profundo. O fundador tem uma
confianga particular na oragao a Santfssima Virgem para obter a graga de que os pobres estudantes sejam especialmente
consagrados ao Espfrito Santo ou seja, para que este Espfrito
tome inteiramente posse das suas almas enchendo-os do fogo
do seu amor .14 De facto, Grignion de Monfort atribui a Maria
o tftulo de esposa do Espfrito Santo e Lallemant tinha escrito
que "Maria era a unica como esposa do Espirito Santo, pois
que so ela tinha contraido com ele, em nome de toda a natureza humana, um sagrado matrimonio, para ser Mae do Homem Deus, sem deixar de ser Virgem”.15 Maria sera frequentemente recordada na vida da comunidade, nomeadamente
com a reza do Angelus tres vezes ao dia e da invocagao de
Maria antes de qualquer actividade.
Maria, portanto, entrou na Congregagao pela relagao
que ela tinha com o Espfrito Santo.
Para Libermann a presenga de Maria entra tambem na Para Libermann
a presenga de
linha da docilidade ao Espfrito Santo. Maria era o modelo
Maria entra
desta fidelidade. Em Maria, o que Libermann contempla an
tambem na
tes de mais nada e a vida de Jesus nela pelo seu Espfrito. "O
linha da docb
Espirito Santo habita em Maria, ele enche-a de todos os seus
lidade ao Esdons e todas as suas gragas; ela participa dos dons e das gra
pirito Santo.
gas que estao em Jesus”.16
Libermann descobriu Maria no momento da sua con“O Espirito
versao e Maria vai acompanha-lo durante todo o seu itineraSanto habita
rio espiritual. Ela entrara na Congregagao por varias portas,
em Maria, ele
sempre portas de entrada unica, nao portas travessas. A ela
deve Libermann aquela iluminagao interior que o fez desco- enche-a de todos os seus
brir o lugar que lhe estava destinado na Igreja;17 e ela que em
dons
e todas as
Fourviere, lhe tira todas as duvidas sobre a Obra dos Negros;
suas
gramas;
ela
e ela que esta na origem da Regra Provisoria;18 e ela que esta
participa
dos
por tras da aprova^ao da Congrega^ao ;19 e ela quern decide a
dons e das
primeira missao espiritana ;20 e, finalmente, e ela que se coloca
gragas
que esno cora^ao da vida apostolica. "Este espirito apostolico onde
tao
em
Jesus” .
o poderem os encontrar m ais perfeito e m ais abundante,
junto de Nosso Senhor, senao no Coragao de Maria, emi-

14Joseph Lecuyer En relisant Poullart des Places in Cahers Spiritains n- 5, p. 8
15Lallemant Doctrine Spirituelle sec I 4 art 2 Paris 1959
16Ecrits Spirituals p. 646-647
17ND I p. 661
18LS III p. 364
19LS III p. 364-365
20 Ibid.
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nentemente apostolico e inflamado de desejos pela gloria de
Deus e a salvagao das alm as?11
E ao Cora^ao de Maria que Libermann consagra a Sociedade que fundara para o apostolado dos negros; ele o explicara mais tarde: "Temos sempre o nosso repouso e a nossa
felicidade no Coragao de Maria, cheio da eminente super-abundancia do Espirito Santo; e se (desde o principio) nao
exprimimos esta plenitude do Espirito Santo no Coragao de
Maria, ela formava, no entanto, a essencia da nossa devogao
ao Sandssim o Coragao de Maria”.22
Nos Regulamentos de 1849, depois da fusao, Libermann
explica com clareza que Maria e a inspiradora da vida missionaria, pela rela^ao que tern com o Espirito Santo: "O Co
ragao de Maria e um modelo perfeito da fidelidade a todas
as santas inspiragoes do Espirito Divino, tal como da pratica
interior das virtudes proprias da Vida Religiosa e Apostolica.
Eles encontrarao nela um refugio em que terao apoio para
todos os seus trabalhos e penas, e deixarao que o seu cora
gao se encha de uma confianga de crianga nas suas fraquezas
e nas suas tentagoes”,23" E um programa que nos deve acompanhar todos os dias.
O Espirito Santo e Maria nao sao apenas duas devo^oes
“A fusao da
que os nossos fundadores juntaram. A fusao da Congrega^ao
Congregagao
do Espirito Santo com a do Imaculado Coragao de Maria veio
do Espirito
por em evidencia a uniao profunda que existe entre o Espi
Santo com
rito Santo e Maria no vertice e na plenitude da missao. Eles
a do Imaculado estao unidos no misterio da Incarna^ao de Jesus. "O Espirito
Coragao de
descera sobre ti”. E deste consorcio que nasce a missao. AcoMaria veio por lhendo-os como nossas fontes de inspira^ao, nos mergulhaem evidencia a mos no ber^o da missao.
uniao profunda
que existe entre
o Espirito
Santo e Maria
no vertice
e na plenitude
da missao.”

ERA UMA VEZ UMA ARVORE FORTE E ROBUSTA...
Era uma arvore forte e robusta. Colhida na floresta, ali
estava estendida no chao, a espera de ser utilizada. Tinham-lhe cortado os ramos e as folhas e tudo o que nela era sem
prestimo. So ficara o tronco, na sua imponente solidez. Era
madeira de primeira, das que se utilizam para obras de arte.
O Senhor estava ali, ao seu lado, comovido com aquela
robustez, fixando-a com o olhar iluminado, a sonhar tanta

21 G losa d a regra Provisoria
22 N D X II p 133
23 N D X p 568
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coisa para aquele tronco. De repente, teve uma ideia: perguntar a arvore que e que queria que ele fizesse dela.
A arvore, apos um momento de reflexao, nao escondeu
o seu entusiasmo:
"Gostaria que fizesse de mim uma porta. A porta prin
cipal da tua igreja, por onde os hom ens pudessem passar
para ir ter contigo. Uma porta que se fechasse para te guardar e que se abrisse para os acolher. Uma porta aberta por
onde todos pudessem entrar. Ou entao uma janela de estilo.
Uma janela com vidros claros, transparentes, por exemplo a
janela do tabernaculo a guardar a tua presenga sem a esconder. Ao verem janela tao preciosa, os homens adorar-te-iam
com fe e deslum bram ento”.
O Senhor escutava com atengao, a pensar na porta da
sua igreja e na janela do seu tabernaculo, mas nao parecia
entusiasmado com a ideia.
A arvore percebeu o pouco entusiasmo do Senhor e envergonhou-se da sua mania das grandezas. E fez uma sugestao mais modesta: "Talvez fosse melhor ser uma mesa. Uma
mesa solida, a volta da qua1 os homens pudessem sentar-se e
celebrar a fraternidade. A mesa redonda e uma comunidade,
ou talvez o altar da comunhao.
Mas talvez estivesse ainda a pedir muito, a dar-se importancia demais. Talvez bastasse ser sim plesm ente um
banco a sombra de qualquer arvore, onde qualquer peregrino pudesse encontrar um pouco de descanso e de alivio
para prosseguir a viagem”.
Mas o Senhor continuava pouco convencido a sonhar
com o que aquele tronco poderia ser. Um tronco como
aquele nao se encontrava facilmente: era preciso mesmo escolher o melhor para ele.
E entao aproximou-se um pouco mais do tronco e fez-lhe uma proposta: "ser uma porta, uma janela, uma mesa, um
banco eram moveis preciosos e uteis para as pessoas estarem
comigo. Mas, apesar disso, se queres que eu te de o melhor
que tu poderias ser para os homens, sabes que te proporia?”
A arvore estava curiosa por saber. Que melhor servigo
poderia ela prestar que ser porta, janela, mesa ou banco?
"Vais ficar surpreendida, disse o Senhor, talvez desiludida, mas mesmo assim vou-to dizer. Olha, deixa-me fazer de
ti, lenha para queimar. Seres lenha para arder. Transformada
em fogo, dura e resistente como es, tu darias durante m uito
tempo luz e calor, pois e disso que os homens mais precisam.
Sendo calor e chama, tu te consumaras a ti mesma ate te tornares cinza que o vento levara, mas o teu calor e a tua luz
nao havera vento que os leve. Ser mesa, porta, janela ou
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banco significa m uito para os outros mas talvez signifique
ainda mais para ti: tu sentir-te-ias admirada e compensada.
Mas a madeira de arder, da-se toda, nao guarda nada para si,
toda se transforma em calor e alegria para os outros. Que missao melhor para uma arvore tao bela e tao robusta como tu?
E uma parabola que nos leva direito ao cora^ao da nossa
espiritualidade espiritana. Mais que ser porta, janela, mesa, ou
cadeira, viver a espiritualidade espiritana e fazer da nossa vida
uma fogueira capaz de incendiar o mundo todo.
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