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Amadeu Gonçalves Martins

*

congregação do espírito santo
e

do imaculado coração de maria

11 parte:

de libermann até à sua morte

"Quando Libermann pensou em fundar a 'Obra
dos Negros' para a evangelzção dos escravos de

Bourbon (ilha da Reunião) e dos habitantes do
Haiti, pensou em agregada a uma Congregação já
existente, naturalmente à Congregação do Espírito
Santo, também destinada a evangelizar os pobres»
Libermann estava intimamente convencido de
que Deus queria a fusão das duas Congregações:
Existindo separadamente, as duas Congregações
correrão sempre o risco de certa rivalidade,

embora o seu fim não

seja absolutamente o mesmo,
por conseguinte, far-se-ão mal uma à outra»
reunião completaria a Obra do 'Espírito Santo'
e favoreceria a nossa»»» Reunidos, teremos todos
os meios que a nossa Congregação não tem»
e,

A

Oficialmente a Congregação do Santíssimo Coração
de Maria desaparecera, mas na realidade ela

continuou como nova seiva em tronco antigo»
"O 'Espírito Santo' continuou, mas "o patrocínio
da Imaculada Conceição foi substituído pelo do
Imaculado Coração de Maria»"

3»

Libermann, continuador da Congregação
em Saveme, na província da Alsácia (França)

Jacob Libermann nasceu

em

12 de Abril de 1802, de

uma

família judaica constituida por Lázaro

Libermann e Lia Suzana Haller. Esta, que faleceu quando Jacob tinha 1
anos, deu ao marido cinco rapazes e uma menina, família verdadeiramente
abençoada por Deus, pois todos estes rapazes se converteram ao Catolicismo.

* Missionário espiritano.

Actualmente vive

em Godim,

estudo das fontes espiritanas. Cf. Missão Espiritana n°

Portugal.
1,

Continua

a sua investigação e

p.75

missão espiritana,

Ano

2
2 (2003) n. 3, 45-

congregação do espírito santo e do imaculado coração de maria

Entre eles distinguiram-se Jacob e o irmão mais velho, Sansão, que

recebeu o baptismo juntamente

pequenina. Mais tarde o
paróquia.

Dos

De

Libermann

como o

um

foi

hás-de converter,

como

Das

só te

pai, e

filhas, três

pelo

meninas.
outro foi

tio,

o terceiro seguiu a carreira das armas, tendo chegado

foram

Paris.

quarta viveu na terra, 'como

religiosas, e a

lírio

entre espinhos', apenas trinta anos: ínclita geração!
F°i a cunhada, Maria Antonieta, que

até hás-de

ser padre"

classificá-los-á

membro da Congregação fundada

ao posto de Governador militar de

"Tu não

uma filha
como modelos da

a esposa, Maria Antonieta, e

facto, este casal teve sete filhos, três rapazes e quatro

rapazes,

médico,

P.

com

um

dia disse a Jacob: "Tu não só

te

Assim aconteceu. Cerca de
um ano mais tarde, Jacob recebeu o baptismo no Seminário de Santo
Estanislau, em Paris, onde ficou a preparar-se para o sacerdócio, mas só uns
como

hás-de converter,

até hás-de ser padre".

doze anos depois é que será ordenado presbítero.

Vocação missionária de Libermann
Dois discípulos de Libermann,
Tisserant, alunos

do Seminário de

Frederico
S. Sulpício

uma

por certo inspirada por Deus, de fundar

Le Vavasseur e Eugénio
de

Paris,

tiveram a

ideia,

associação de padres, para

irem evangelizar as ilhas de Bourbon (Reunião) e Haiti, donde eram,
natural, e o outro oriundo, por parte

Informaram do projecto, a que

um

da mãe.
já

tinham aderido vários seminaristas,

aquele que, embora ainda simples acólito, era já o mestre dos noviços dos
Eudistas

Nas

em

em Rennes,
férias

o mesmo Libermann.

grandes de 1838 Le Vavasseur

foi passar

alguns dias

Rennes, onde lhe falou das condições infra-humanas

habitantes da sua
projecto, pois

Em

Libermann

sentira

em

Paris,

ficou impressionado,

com

ele

que viviam os

mas não aderiu ao

vocação missionária.

2 de Fevereiro de 1839, o

das Vitórias,

uma

ilha.

nunca

em

P.

Desgenettes, pároco de Nossa Senhora

fundador da Arquiconfraria do

mesmo nome,

lançou

cruzada de orações pelos Negros, depois de ter recebido duas cartas,

independentes, de Le Vavasseur e de Tisserant.

Em

de Fevereiro ou princípios de Março, Le Vavasseur expôs, por
Libermann os pormenores do seu plano. Libermann respondeu- lhe
a encorajá-lo na sua realização.
fins

escrito, a

Em

18 de Março, Tisserant apresenta,

também por

escrito,

o

mesmo

plano a Libermann, que, oito dias depois, o exorta a juntar-se a Le

uma boa arrancada.
do verão seguinte, Libermann passa alguns dias com os dois
ajuda-os a organizar a que será chamada, a princípio, 'a Obra dos

Vavasseur e dá-lhes os princípios para

Nas

em

Issy,

férias

e

Negros'.

Deus deu^me uma luzinha
Até então Libermann nunca
Simão e S.
Senhor deu-lhe uma luzinha'.

festa dos apóstolos S.

missão espiritaria

sentira

Judas,

vocação para essa Obra. Mas na

em

28 de Outubro de 1839, Nosso

Amadeu Gonçalves Martins
Demos
Brunière

mesmo Libermann: "O bondoso Senhor

a palavra ao

- um dos

entusiastas da 'Obra dos

Negros

'

-

de La

é todo negro (isto

é,

amigo dos Negros) e eu alegro-me com isso... Ontem, à tarde, veio ter
comigo para me levar a oferecer a Deus a sagrada comunhão na festa dos

Simão e S. Judas, por intenção dos nossos queridos Negros.
Assim fizemos e Deus deu-me uma luzinha, que ainda não quero
comunicar4he - é a Le Vavasseur que escreve -, pois quero primeiro deixar
amadurecer esta ideia na presença de Deus, para que, se tal for do agrado da
Sua Divina Bondade e do agrado do Seu caríssimo Filho, esta luzinha
aumente e se torne luz mais clara'
apóstolos S.

Libermann é nosso
Após ter recebido esta

'luzinha',

circunstâncias importantes

Libermann, como costumava

fazer

em

pediu conselho a Deus e aos homens. Todos os

,

consultados eram de opinião que devia deixar o noviciado de Rennes para
se

dedicar à 'Obra dos Negros'. Decidiu, pois, sair e comunicou a sua

decisão aos amigos, entusiastas da Obra.
grito

De novo

se ouviu, solto

de entusiasmo dos Eudistas, quando Libermann deixou
1

Rennes: 'Libermann é nosso!

.

"Mas podemos muito bem

Em

decidiram que devo partir"

dia

em que

vem

em

dia

o papa Gregório XVI,

No dia 6

1

com

a sua bula

em Roma,

-

'In

no mesmo

Supremo Apostolaus',

cadeira

entrava nelas por

em

um

Pinaco, n. 31', actualmente reconstruidas
luz

unanimemente
decidiram que
devo partir"

Marselha para Civita-Vechia.

hospedando-se na pensão Jourdan, donde, meses

depois, passa para as águas furtadas de

A

mais zelosos

Roma

de Janeiro de 1840 embarca

está já

e

servos.., e todos

.

3 de Dezembro, festa de S. Francisco Xavier,

Libermann em

mais prudentes

unanimemente

condenava a escravatura e o tráfico dos Negros, que um dia o mesmo
Libermann classificará de 'infame'.
Em 7 de Dezembro chega Lião, após uma breve passagem por Paris,
hospedando-se em casa dos Ozanan.
Em Marselha juntou-se-lhe o Sr. Máximo de La Brunière. No dia 8 foi
em peregrinação a Nossa Senhora de Fourvière, onde obteve a graça da paz
interior. Sente então, por assim dizer, uma alma nova.

No

"Consultei Deus,
consultei os seus

Superior dos

"Consultei Deus,

consultei os seus mais prudentes e mais zelosos servos... e todos

facto,

o

para

.

Eudistas a sua decisão inabalável de sair de Rennes:

De

eles,

dizer que tudo isto

nem sequer pensávamos em tal" 1
30 de Novembro de 1839 Libermann comunica ao

de Deus, pois nós

por

Issy e foi

um

simples

eram todo o seu mobiliário.

j

A

tal Patriarca,

no Seminário

no

'Vicolo dei

Francês, de

Roma.

Uma

pequena mesa e uma
alimentação ia partilhá-la na sopa

anelo.

dos pobres, distribuida às portas dos conventos.

1

1

3

NDII,IbideC.S.n 2 7.
Ibid.

Memorial do

P.

Tisserant,

ND

III,

pp. 25-26
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Logo após
ambientar;

faz

com

avista-se

pus a

quem

Ao

mão na

cabeça

quem

E depois

é?"

será

em

17 de Fevereiro, o apresenta, juntamente

com o

Brunière ao Papa Gregório XVI.

passo: "aquele a

informado, acrescentou:

um santo'

Romana;

um

sairem da audiência, perguntou o Santo Padre, que retardara

pouco o

de infor-

mado, acrescentou:
(

De La

Sr.

dar os primeiros passos para se

a

o seu amigo David Drach, então director dos Arquivos da

Propaganda Fide, que,
"aquele a

começa

chegada,

a

consultas sobre as diligências a fazer na Cúria

Em

quem

'será

pus a

mão na

em

que entregou

mesmo

27 do

é?"

E depois de

um santo'.

Março de 1840, Libermann

11 de

quem

cabeça

redigiu

um

'Pequeno Memorial',

mês, a Mons. Cadolini, Secretário da

Sagrada Congregação da Propaganda.

Em
Paris,

As

de Abril, esta pediu informações sobre Libermann ao Núncio

1 1

que

deu logo

as

em

em

18 de Maio, e muito positivas.

audiência do Cardeal

Depois, mais de
dela se refere

uma

o Cardeal

vez,

Libermann em

carta ao

em

o recebeu

PLe

audiência.

A

uma

Vavasseur: "Fez-me o mais

gracioso acolhimento e reteve-me durante três quartos de hora, colhendo

informações sobre a nossa Obra,
coragem, muita
coragem,

Sr.

interesse.

Disse-me

as

tinha por nós o maior

até à última porta dos seus aposentos e disse-me estas palavras de despedida:

Libermann,

"coragem, muita coragem,

numa obra tão

vossa!"

bela

como alguém que

mais animadoras palavras; depois acompanhou-me

Sr.

Libermann,

numa

obra tão bela

como

a

como a

Deserção do

O

humilde

Sr.

De La

Brunière

porém, era

acólito,

já

vítima das más línguas. Por várias

pessoas era tido por desiquilibrado, histérico:

com

mais, epiléptico,

um

pretenções a fundador de

conseguem afastar dele quem estava destinado a
propunham fundar, o Sr. de La Brunière.

De
no

em

facto,

fins

Após

projecto.

já

eleito

ser

e,

para

obra de padres!

E

o chefe da Obra que se

de Março, este seminarista renunciava a tomar parte

ter feito

Missões Estrangeiras de

quando

simples acólito

uma

um

Paris,

retiro, retirou-se

de

Roma

e entrou nas

vindo a morrer mártir, algum tempo depois,

no Extremo-Oriente. Não chegou,

vigário apostólico

porém, a receber o episcopado.

Ao

seminarista Jean Luquet,

também candidato

à

Obra dos Negros,

levado ao desânimo, devido à deserção de La Brunière, Libermann escreveu:
'o

quê'? desanimar só porque nos deixou

Sim, teremos dificuldades,

No

entanto,

Brunière,

como eu

um homem

já tive outras,

mas vencê-las-emos".

Luquet também abandonou o projecto

também

ele foi para a índia,

onde

foi eleito

vigário apostólico, tendo, mais tarde, prestado

Libermann

-

de talento e fortuna?

Os homens de mais

e,

como de La

bispo auxiliar de

em Roma

um

vários serviços a

valor deixavam Libermann: Deus queria

mostrar que a Obra era Sua.

Restavam poucos dos numerosos entusiastas do início. Contudo,
permaneciam fiéis os dois primeiros, considerados co-fundadores com
missão espiritaria
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Libermann: Le Vavasseur e Tisserant, este

já

do pároco, P. Desgenettes.
fundo da alma de Libermann

nomeado

padre e

da Arquiconfraria de Nossa Senhora das Vitórias

em

fins

subdirector

de Julho de 1841,

e auxiliar

No
isso,

existia

uma

grande esperança

e,

por

continuava a trabalhar na redacção da Regra, que chamou 'Regra

Provisória'.

Peregrinação a Loreto

A

Sagrada Congregação da Propaganda aprovara o projecto da 'Obra

dos Negros', mas, para Libermann ficar à frente dela, "tinha primeiro de ser

ordenado sacerdote". Mas quem aceitaria ordená-lo? Chegara a pedir cartas
dimissórias à arquidiocese de Paris,

Cúria estavam cheios de

mas não

má vontade

contra

as obteve: certos

elementos da

ele.

Havia já três anos que Libermann não tinha ataques de epilepsia, mas
não estava curado. Que fazer, pois? Confiar a direcção da Obra a outro e ele
retirar-se para qualquer lugar ermo da Itália, para ali viver só com Deus?
Foi para O consultar, através de Maria, que iniciou uma peregrinação ao
santuário de Nossa Senhora do Loreto, em Novembro-Dezembro de 1840.
A principal intenção da peregrinação "era consultar o Coração de Maria
sobre a resolução a tomar..."

No

regresso a

do Dr. Sansão: o

Roma, encontrou

Sr.

a resposta da Divina

carta

Embarca em Civita-

Tratou, pois, imediatamente do regresso à França.

em

Vechia para Marselha,

no Seminário de

Mãe numa

Bispo de Estrasburgo estava disposto a ordenado.

9 de Janeiro de 1841.

Em

23 de Fevereiro entra

Estrasburgo, "para recordar a teologia", escreveu ele, e

preparar a ordenação.

Finalmente padre
Entrementes, alguém falou mal de Libermann ao
burgo, que hesitou

nomeado

em

Sr.

Bispo de Estras-

o ordenar. Todavia, D. Eduardo Collier recentemente

Vigário apostólico da Maurícia, aceita

Lavai e oferece-se para incardinar no

mesmo

no seu

vicariato o

P

Tiago

quer Libermann, quer os seus

demais companheiros da Obra dos Negros.

Em

18 de Setembro de 1841, D. João Maria Mioland, bispo de Amiens,

ordena presbítero na sua capela

particular, a

Libermann, após doze anos de

dolorosa espectativa.

No

dia 25 celebra a primeira missa da Congregação do Santíssimo

Coração de Maria, na
assistido pelo pároco,

P

igreja

de Nossa Senhora das Vitórias,

em

eternamente as

Desgenettes.

"Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor"

foi

o sentimento

Setembro de 1841 entram em La Neuville, perto de
Amiens, três desconhecidos, que vão tomar posse de uma propriedade
do Sr. Bispo, por ele alugada para servir de noviciado de uma nova
Congregação. São eles Francisco Libermann, Frederico Le Vavasseur e João
Cláudio Collin. O primeiro será o mestre dos noviços, que vai consagrar-se
dia 27 de

misericórdias do

Senhor" foi o

espontâneo que brotou da alma de Libermann após a ordenação.

No

"Cantarei

Paris,

sentimento

espontâneo que
brotou da alma de

Libermann após a
ordenação

missão espiritaria

congregação do espírito santo e do imaculado coração de maria

segundo expressão de Le Vavasseur, à formação dos seus

'inteirinho',

noviços, os outros dois.

4. Tentativas

de fusão

Quando Libermann pensou em

fundar a 'Obra dos Negros' para a

evangelização dos escravos de Bourbon (ilha da Reunião) e dos habitantes

do Haiti, pensou em agregá-la a uma Congregação já existente, naturalmente à Congregação do Espírito Santo, também destinada a evangelizar os
pobres.

De

em Roma

quando

facto,

redigia a

Regra provisória da sua Congre-

homens de grande virtude diziam-lhe que o único meio de triunfo de
Obra era agregá-la a uma Congregação já existente. Embora já antes

gação,
tal

pensado

tivesse

em

agregá-la à

Congregação dos

Eudistas, a

do

Espírito

Santo era realmente a mais indicada.

uma Congregação, independente

Criar

desta, era 'levantar altar contra

Reconhecia Libermann a verdade desta

altar'.

principais:

nome do

o

'Espírito Santo',

que podia

ideia

por duas razões

atrair as

boas disposições

dos Bispos a favor da Obra; e outra razão, mais forte ainda, era parecer essa

Deus 4
O servo de Deus reconhecia que, por então, essa união era impossível.
Contudo, por considerção por esses homens, fez as tentativas que lhe
foram propostas. Escreveu ao P. Pinault, do Seminário de S. Sulpício,
enviando-lhe o 'Memorial', que tinha redigido e endereçado à Propaganda
Fide, para tratar do acordo com os Padres do Espírito Santo. O P Pinault
foi bem recebido pelo P Fourdinier, que "louvou muito o motivo que nos
levava a interessar-nos por almas tão abandonadas - é o P Tisserant,
companheiro de Libermann, que fala - e prometeu dar-nos a possibilidade
a vontade de

de "servir

Em

numa das

colónias".

com o Sr. Frederico Le Vavasseur, este
pormenores quanto ao acordo. Tratava-se de uma simples

nova

em

entrou

.

entrevista, desta vez

agregação, pois "nós

-

são ainda palavras do' Memorial do PTisserant'

- não

podíamos fundir-nos com o 'Espírito Santo', porque, com isso, perderíamos
o nosso fim específico e o nosso espírito próprio. Sem pertencermos à
Congregação do Espírito Santo, deveríamos, até certo ponto, ficar sob a
autoridade do Superior desta Comunidade..." 5

A

Pensámos que o

bem

sequência dos factos mostrou que a intenção do

louvar a proposta feita pelo
dos nossos

P

P

Fourdinier, ao

Pinault, era simplesmente aceitá-la para

o seu plano de Congregação, idealizado em 1836, de reunir na
Congregação do Espírito Santo todos os missionários nela formados ou
realizar

padres e dos
fiéis

exige

que

enviados para as missões. "Pensámos que o

façamos com os

fiéis

nossos missionários

pois, associá-los a nós". Este

um só

P

corpo

exige que façamos

Fourdinier

4

ND.

s

Ibid.pp. 11-13

6

APF, Africa

missão espintana

II,

com

em Janeiro de

1836. 6

.

Ang. Vol.

6,

fls.

dos nossos padres e dos

um

só corpo. Desejamos,

plano fora apresentado à Propaganda Fide pelo

P 11

-

bem

os nossos missionários

524 rv
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Em Julho

com

como

Fourdinier por a Propaganda o ter

verdadeira alegria, que a Sagrada Congregação aprova o

Congregação ao

projecto de estender a nossa

A

R

seguinte regozijava-se o

aceite: "Soube

clero das Colónias' 1

meu

.

pois, ao R Fourdinier
"A fusão com o 'Espírito
a
Providência", mas com a

Congregação de Libermann apresentava-se,
providencial para a realização deste projecto.

na ordem da
que desejavam

Santo', segundo Libermann, estava

condição de viverem segundo

Quando Le Vavasseur

as regras

planos de "projectos de cabeças jovens".

P

o

lhe fez tal proposta,

adoptar..."

8
.

Fourdinier tratou os seus

O projecto, por então, ficou gorado

9

União com 'Santa Cruz7
Pensou-se depois na união do 'Santíssimo Coração de Maria' com

P

escreveu Libermann ao

A

P Moreau.

Congregação de 'Santa Cruz', do

inactivos, se esta união for

De

P

no

facto,

a

propósito deste projecto,

Maria que não nos

Tisserant: "Peça

nem

contra os interesses dos nossos queridos Negros,

.

deixe agir

nos deixe também ficar

do agrado do seu Bem-amado Filho" 10

.

início de Fevereiro de 1842, chegou a La Neuville o

Boucher, da Congregação de Santa Cruz, de Mans, a propor a Libermann

A

a junção das duas incipientes Congregações.

de Santa Cruz fora criada

para os seminários menores e as missões de França.

Na primeira
uma
o

profunda

entrevista

Libermann

uma

devido a

aflição,

fora fraco. Estava então sob o peso de

grande tentação do seu braço

Le Vavasseur, que queria abandonar a Congregação. Por

P.

Libermann que

um outro ficasse

isso,

direito,

desejava

encarregado da Obra. Ficou, pois, contente

com a proposta, na esperança de que o Superior de 'Santa Cruz' ficasse
como superior no seu lugar, o que seria uma falta, da parte de Libermann.
tal fraqueza, de que sentiu vergonha diante
suportar todas as aflições, de preferência
Mãe,
prometendo
de Deus e da boa
11
a trair os interesses da sua Congregação e dos Negros
Os negociadores tinham previsto uma segunda viagem, desta vez de
Libermann, ao Mans, viagem sobre a qual o mesmo Libermann escreveu:
"A viagem ao Mans... deixo-a... entregue à Vontade Divina. Se Nosso Senhor

Este,

porém, reagiu contra

.

quiser a união, fornecer-nos-á os meios para isso"

Deus não a queria

e,

por

isso,

a viagem

12

não

.

se realizou.

Altar contra altar

Em Fevereiro de

1842, o

pouco depois partiam
Propaganda informou

P Le

Vavasseur partiu para a ilha de Bourbon e

os PP. Collin e Blanpin.
disso o Superior

do

A

Sagrada Congregação da

'Espírito Santo',

que reagiu nos

seguintes termos: "Recebi a carta que V. Eminência fez a honra de

I

APF, Collegi Van

8

ND. Compl., PP 55-56

1

(CV. 47),

fls

469

r-

470

me

dirigir

r

.

9

ND

II,

pp. 89-90

10

Em

18. 02.

II

Cf.

Memorial do

12

ND.

III,

1842

-ND.
P.

III,

p.

159

Tisserant

P 152
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congregação do espírito santo e do imaculado coração de maria

em 29

a informar-me de que a Sagrada Congregação tinha

Setembro,

de

destinado dois padres, apresentados pelo

Libermann, a fim de irem para

P.

com

Bourbon... Diz-me V. Eminência que verá

prazer que eu favoreça este

envio.

Os

mim

Eminência para

desejos de V.

são ordens...; no entanto..., estou

com

as

que está a maior parte dos seus habitantes, façam o bem que

se

longe de estar convencido de que estes padres,
disposições

em

no meio dos nossos,

e

espera e que eu, de todo o coração, desejo." 10

Estava levantado "o altar contra o

A carta do R

entanto, à excepção do

não são padres...

altar."

Fourdinier continua: "Dizem que são padres provados,

Não

P

Libermann

e,

no

são jovens, de que a maior parte ainda

,

na nascença

será de surpreender que, estando ainda

e

tendo tão pouca gente, se apresentem para as nossas Colónias, depois de terem

prometido ao

Bispo de S.

Sr.

(América do Norte) cinco padres para

Luis

formarem uma comunidade na sua vasta diocese?"
u

OP

Fourdinier prossegue ainda:

Prefeito apostólico de

Não

Bourbon conseguir

será de recear que,

estes padres e

na pressa de o

fazêAos nomear pela

Propaganda, sem eu o saber, não haja mais a intenção de chegar ao fim, que
propõe, de se separar de nós, do que procurar o

bem

se

das almas?!"

Está declarada a guerra
Está declarada a guerra.

mann. Este

O

o reconheceu:

já

P.

Fourdinier é contra a

"O P

Obra do

P.

Liber-

Fourdinier é-nos totalmente oposto.

Fará tudo o que puder por nos prejudicar, pois crê na sua alma e consciência,

dever fazê-lo".
"

Libermann desculpa-o sempre: 'Aniquilar-nosAa, se pudesse. E um santo
homem, que julga fazer bem em querer destruir-nos Pessoalmente procuro
"
prestar-lhe todos os serviços que posso e amo-o e respeito-o sinceramente. H
"O P Fourdinier - escreve Libermann aos seus missionários de Bourbon .

diz que.
lá

.

em

dentro

.

breve não vos deixarão ficar

em

outra Congregação, além da do 'Espírito Santo.

verdade, mas, se o for, farei todos os esforços por
vier

a

ser

tomada.

O santo homem

Bourbon, pois não querem

Não

resistir

a

creio
tal

isso

seja

continua a ser-nos oposto. Seria perigoso para

nós, se tivesse muito poder, pois faz tudo por nos arruinar, e isto

das intenções e por zelo pelo bem.

que

determinação, se

Mas

que

creio

se

com a melhor

enganou quanto ao

receio

do

"

mal que poderíamos fazer ao 'Espírito Santo' 15
Na primeira quinzena de Março de 1843, Libermann teve
.

u

-

uma

entre-

- Mostrou-me

tudo

o que se refere à sua Sociedade. Conversou comigo durante hora e meia,

com

vista

com

ele.

Foi muito amável comigo

escreveu depois

muita cordialidade. Disse-me que, mais tarde, quando tivermos mais gente, nos
oferecerá a grande ilha de Madagáscar.

13

14

15

16

missão espiritaria

Carta ao Cardeal

ND IV, p. 126
ND VI, p. 323
Lbid.

,

p.

330

.

Prefeito

" 16
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Quando, porém,
missionários para
escreveu

Libermann -

O P.

missionários.

proporcionou a ocasião de Libermann enviar

se

R

o

lá,

o Ministério recusou-nos o enxoval e a pensão aos nossos

Fourdinier é

eu não estou aborrecido com

um

"Quanto a Madagáscar -

Fourdinier opôs-se.

um

isso."

homem.

santo

Foi ele que venceu a questão e

11

homem, piedoso, que se opõe ao bem com boa intenção, estou
Deus encarregou-o da sua Congregação: é natural que procure
defendê-la de todos os que ele teme. Vou, no entanto, fazerdhe ver que nada
"E

santo

certo disso."

18

desejamos mais ardentemente do que a existência do 'Espírito Santo' e que

estamos muito longe de o suplantar"

19
.

A Propaganda perde a confiança no P. Fourdinier
em

Já

Núncio

carta de 22 de Janeiro de 1842, o

apostólico

em

Paris

propunha ao Card. Prefeito da Propaganda que se entregasse a Libermann a
direcção do Seminário do 'Espírito Santo'. Creio - escrevia ele - que o
P. Libermann e os membros da sua Congregação não fariam dificuldade em
aceitá-la..."

Noutra

P

10

carta,

sem data mas provavelmente de

fins

do mesmo ano, o

Fourdinier escreve ao Cardeal: "Eu tinha pedido a V. Eminência que

enviasse pelo Sr.

Núncio

Espero que tenha sido

não

confiança

ter

folhas

efeito

em mim,

pensamento de só a calúnia

não me lembro de

ter feito

em

branco para os missionários..

.

Não

me

as recebi.

de esquecimento... Se fosse por a Propaganda já

muito

ficaria
ter

triste,

e

podido atrair sobre

apenas poderia consolar-me o

mim tamanha

nada que pudesse ter-ma merecido.

desgraça, pois

" 21
.

.

A Propaganda deve tê-lo tranquilizado, embora realmente, de momento,
não tenha em Fourdinier a confiança que tivera antes e que tivera
sobretudo nos seus antecessores.

O

P Fourdinier escreve novamente em carta de 22 de Março de 1843:
uma grande consolação, Eminência, ao saber que a Sagrada Congregação
tinha querido dar-me uma prova de confiança, enviando-me as folhas dos poderes.
Desde há 25 anos que consagro o meu trabalho e sacrifico a minha saúde à obra
das Missões das Colónias, sem qualquer interesse pessoal. Será sempre para mim
"Tive

recompensa muito agradável, a única que ambiciono neste mundo,
que os meus cuidados
facto

e trabalhos

mesmo, ao nosso Santo Padre.

que interpretaram mal a minha acção
porei

prova de
Pus
e,

e

me

caluniaram.
se

sem dúvida, pessoas
Quanto a mim, pus e
encarregará da minha

entanto, a Propaganda

insistia,

mais

uma

vez,

com o P
P

para que fizesse boa selecção do clero das Colónias. Daí fazer o

ND VI, p.

na Divina
Providência, que

Fourdinier

minha

Fourdinier

131

ND.

VI, P 472

Ibid.

P 473

.

.

Ibid. p.

330

ND -Ap. ao XIX, pp. 97-99
APF, America-Antille, Vol.

7, fls.

610

a

minha confiança

se encarregará

22

No

e porei

pelo

Tive, e sempre terei,

a minha confiança na Divina Providência, que

defesa".

ter

são agradáveis à Sagrada Propaganda

rv
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da

defesa

congregação do espírito santo e do imaculado coração de maria

"algumas observações sobre as ordens que a Sagrada Congregação lhe dera,

de guardar bastante tempo no Seminário os padres que queiram
Colónias...", tentando defender-se das acusações que lhe faziam de

suficientemente os padres a elas destinados"

Um mês depois,
Em

para as

2}

a Propaganda volta à carga:

"Convém

insistir

em

que os

o tempo de prova, antes de partirem para as Missões." 24

cumpram

candidatos

ir

não provar

16 de Fevereiro de 1844, o

"Em

dos escravos", escreve:

P.

Fourdinier, referindo-se à "instrução

os missionários que estão

geral,

há muito nas

Colónias têm menos zelo por esta instrução, imbuidos dos antigos preconceitos
contra os Negros..." 25

em

Talvez

Março

resposta a esta carta, a Propaganda escreve -lhe

em

13 de

seguinte, "sobre a escolha dos missionários e sobre o incitamento à

conversão dos Negros".

A

Congregação perdeu decididamente a confiança no P. Fourdinier e
Núncio Apostólico em Paris o seu afastamento: "Gli si insinua di

insinua ao
procurar

i'

allontanamento

Mas quem havia de
Morte do

Em

P.

di

questo Superiore"

26
.

substituí-lo?

Fourdinier

14 de Outubro de 1842 escreveu Mons. Poncelet, prefeito apostólico

de Bourbon, a Mons. Cadolini, secretário da Propaganda, referindo-se ao

P

"O

Fourdinier:

Superior do Seminário está

se receia vê-lo descer

ao túmulo.

E

em

tal

momento
quem possa

estado que a cada

o que nos desola é não haver

21

substituí-lo..."

Deus levou-o para

Si

em

5 de Janeiro de 1845.

No

dia 10

do mesmo

mês, depois de se ter referido a vários assuntos, escrevia Libermann à Madre

Javouhey: "Assim estavam as

da morte do

coisas,

quando soube, pelo

Ami

de la Religion

,

Fourdinier." 28

P.

A observação de
seus defeitos, o

P

Mons. Poncelet, acima

Fourdinier era

referida, era justa.

um homem

Apesar dos

de Deus, de real valor, sem

ninguém, dentro da Congregação, à altura de lhe suceder.

Nova

tentativa de fusão

Libermann estava intimamente convencido de que Deus queria a fusão
das duas Congregações. Com o P Aimable Fourdinier fora impossível.
E agora com o seu sucessor, P Alexandre Leguay? Ia tentar de novo.
Três anos após a fundação do noviciado de La Neuville, este crescera
tanto, que a casa já não chegava. Em 23 de Janeiro Libermann escrevia a
uma correspondente: "O que poderá impedir-nos de construir em La Neuville
é que talvez, no futuro, a Divina Providencia nos leve para Paris. Mas, como

25

24

Ibid.,

APF,

fls.

381r-382v

Ibid.

25

APF, Lettere, Vol.327,

fls.

26

Ibid. Lettere, Vol. 331,

fls

27

Ibid. Lettere, Vol. 331,

fls.

28
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933

-

carta de 14 de Dezembro, 1944

rv.

Aust., Vol. 3,

fls.

466r

-

467v
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ainda não vejo

nenhuma

abertura,

não posso, enquanto esperamos, deixar a casa
1

como está, sem capela e sem quartos em número suficiente 29
Este pensamento de no futuro irem para Paris estava, sem dúvida, relacionado com a fusão das duas congregações. Libermann viu uma abertura
para ela na morte do R Fourdinier.
.

Em fins de Fevereiro de

1845 expôs ao P Inácio Schwindenhammer, que
no governo da Congregação, o resultado de uma
longa meditação sobre a união das duas congregações. "Celebrámos hoje escreve - a festa de S. Matias. Ocupei-me a sério, na presença do bom Mestre,
da questão do 'Espírito Santo' Quanto mais avanço, mais vejo grandes dificulvirá a ser seu sucessor

Quanto mais
avanço, mais
vejo grandes

.

Da

dades no êxito...

mas

isso

não é tudo. As

"Além

disso

dificuldades no

nossa parte estamos à altura; temos o pessoal necessário;

Da nossa

êxito...

dificuldades virão de outro lado."

- prossegue -

me

confessodhe que

parte estamos à

custa imenso procurar a

Santo' para nos colocarmos no seu lugar /E penoso

altura; temos o

construirmos sobre as minas de outrem. Receei muito fazer quaisquer tentativas,

pessoal necessário;

destruição do

'Espírito

receoso de que

Nosso Senhor

pensamento de que,
Pensei, pois, de

se

não

tal

as

fosse a vontade de Deus, não teriam

novo na nossa união com o

grandes vantagens por

um

Mas

trar-nos-ia dissabores.

mas

não aprovasse. Eidas, no entanto, com o
êxito...

tudo.

isso

As

não

é

dificul-

união que

teria

dades virão de

lado e traria enormes dificuldades por outro.

Isto

outro lado

'Espírito Santo'...,

nós não devemos procurar senão a glória do Mestre..

Se desta união não resultarem para nós senão dores, curvemos os ombros

carreguemos o fardo, contanto que a união faça avançar a Obra de Deus..

Libermann prossegue: "Parece-me que, considerando
conjunto, resultariam da união grandes vantagens.
Santo' e a nossa teriam

um

êxito mais

fácil,

A

as coisas

Obra do

e

"

no seu
'Espírito

mais sólido, mais vasto e

completo.
Existindo separadamente, as duas congregações correrão sempre o risco de

embora o seu fim não seja absolutamente o mesmo, e, por
mal uma à outra. A reunião completaria a Obra do

certa rivalidade,

conseguinte, far-se-ão

'Espírito Santo' e favoreceria

a nossa... Reunidos, teremos todos os meios que

a nossa Congregação não tem.
todas

as facilidades

Ministério e

servo

Não

teremos mais qualquer obstáculo e teremos

executar os nossos projectos;

teremos o auxílio do

uma vantagem ainda maior: seremos uma congregação aprovada
Os nossos trabalhos terão muito maior solidez. ..."
de Deus termina a sua meditação com estas palavras: "Quando

pelo Governo..

O

em

.

vejo tudo isto, estou pronto

desta união, contanto que

a

sofrer todas as

em

penas

e aflições,

a empreender

e,

ao

mesmo

igualar as

tempo, tão poucas forças nas nossas mãos

ND VII, p.

30

APF,

vontade de Deus,

à

surgir desta união,

-

escreveu

Madre Javouhey em 9 de Março de 1945 - não

as

de tantas almas

abandonadas

13

Isole deli'

em

nós se faça a

quanto à salvação

"Tendo examinado as dificuldades que poderiam

29

que pudessem

contanto que

nenhuma pena pode

.

também Libermann

aflições

nós se faça a vontade de Deus, quanto à salvação

" 30
.

sofrer todas as

penas e

que pudessem provir

angústias mortais... que sinto, ao ver perderem-se tantas almas; ao ver tantos
trabalhos

vejo tudo

estou pronto a

provir desta união,

de tantas almas abandonadas. Confessodhe que

para os executar.

Quando
isto,

Oceano Aust. Vol.3,fls.466r-467v.
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.

congregação do espírito santo e do imaculado coração de

nem

encontrei sérias

Santo.

.

dignas de atenção para a impedir.

conservaria o seu nome, e a

.

Obra

especial dos

,

mas

isso

não

teria

O

Seminário do Espírito

Negros permaneceria sob

No mundo

a protecção do Santíssimo Coração de Maria.
'Padres do Espírito Santo'

mar ia

chamar-nosAam

importância, pois eu não

me

prendo

a palavras..." 01

A

grande preocupação de Libermann, na efectivação do seu projecto

de união, era que não desaparecesse

"O nome da

SS. Coração de Maria.

em Fevereiro de 1845 -

escrevia ele

nem

A

sob a invocação do Espírito Santo... e a

minha

Obra

Coração de Maria. Perderemos o nome perante
'espiritanos

Não

.

a devoção do

ideia é

-

que o Seminário fique

dos Negros sob a protecção do
os

homens, que nos chamarão

nos prendamos, porém, às palavras, prendamo~nos apenas às

não deixaremos de

coisas:

nome nem

o

nossa Congregação não será destruído

ser de

Maria, os Padres do seu Santíssimo Coração...

Ficar-nos-á a devoção e a protecção do SS. Coração de Maria; ficar-nos-á o

da Congregação .. .O SS. Coração de Maria não pode

espírito

entre nós.

Não

podíamos esquecer o

título

ficar esquecido

que nos gerou. Pregaremos muito esta

devoção no noviciado, devoção que é tudo para os nossos missionários..

" 32

O Núncio quer confiar o Seminário a Libermann
A intenção da Propaganda, ao pensar no afastamento

Se ficarmos

do R Fourdinier,
não era a de o substituir por outro espiritano, mas sim confiar o Seminário
à Congregação de Libermann.
"O Núncio é-nos muito afeiçoado; quer a toda a força que o Seminário do
Espírito Santo nos seja entregue. Sinto-me aterrado com isso. O bem a fazer é
imenso, mas a dificuldade é ainda maior. Não dei para isso um passo sequer, nem
o darei. O Núncio escreveu à Propaganda nesse sentido. Por mim, eu nada
ousarei pedir, nem nada ousarei recusar. Conservo-me na negativa e deixo agir a

encarregados do

Providência Divina.

(

"O Núncio

Espírito Santo',

" 33

-

mas penas. E

que poderíamos fornecer

difícil

tão

governar

esta Obra!

Mas

Libermann
bem da Quine

serão imensos,

,

directamente da Santa Sé, o Ministério tem de ser

solta,

Mas

,

34

os resultados para o

bem da Guiné

E

tão

difícil

governar esta Obra!

serão imensos, talvez

mesmo para

o

bem

de Madagáscar e das Colónias." 35

mesmo

Embora

não agradava a Libermann
do Seminário. "Custar-meAa trabalhar por nos

disposto a seguir a vontade de Deus,

a ideia de ficar encarregado

Madagáscar

estabelecermos sobre as ruínas de

e

"

a seguir, este desabafo: "Se ficarmos encarregados do

teremos enormíssimas penas.

para o bem de

das Colónias

menos

consultado sobre o assunto, pois é o Governo que paga as pensões.

'Espírito Santo'

talvez

dois

Embora o Seminário dependa

Libermann a outro correspondente.
tanto como ele... Eu disse ao Núncio
professores e um ecónomo além do Director.
escrevia

pelo

para

os resultados

o

-

é todo por nós

O Cardeal sê-lo-á também,

teremos enormíssi'

isto

51

?

-

"
54

55

missão espiritaria

até poderia produzir

uma Congregação
mau efeito no público."

ND VII, P p. 69-71
Ibid. p.
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Ibid. pp.
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e

ss.

ND VII, p. 32
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- carta ao

P.

Schwindenhammer

mais antiga que a nossa,

e
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É ao Cardeal
que

fez

que Libermann escreve, e informa-o da proposta

Prefeito

uma

ao Núncio: "Devo prestar- lhe contas de

proposta que

fiz

ao

Sr.

Arcebispo de Niceia a respeito da Obra do 'Espírito Santo', que é a de

com a do Espírito Santo, formando das
mesma Obra, juntando assim numa só Congregação todos os

procurar a união da nossa Sociedade

duas

uma

só e

imperiosamente exigidos pelas extremas necessidades das

tão

recursos

Colónias." 36

Em

Novembro de 1845 ao R Le Vavasseur

carta de 6 de

Liberman o estado de

coisas

encarregado do Seminário,

em

situação

que

os

resultaria

de

descreve

união: "Se devêssemos ficar

tal

nossos missionários

na mesma

teriam ficado

que estão actualmente; continuaria a haver distinção entre o clero

paroquial e os missionários do Santíssimo Coração de Maria... Se eu tivesse de

em ficar

consentir

encarregado do Seminário, seria

todo o peso do fardo, mas..

Um mês depois esclarece ainda:
Colonial, juntamente

mais facilidade

e

com

com profunda

tristeza; sentiria

'non recuso laborem- não recuso o trabalho."

.

"Se eu desejava ficar encarregado da

os Padres do Espírito Santo, era,

em

Obra

parte, para ter

mais recursos para o estabelecimento do nosso plano

em

toda a

sua extensão." 01

O 'Espírito Santo* à morte do P. Fourdinier
A morte do P. Fourdinier pensava Libermann
U

-

talvez pudesse dar

-

novo rumo às coisas" 38 "As circunstâncias são mais favoráveis do que se
pode imaginar..., pois quase todas as Colónias estão sem prefeito apostólico;
o P. Fourdinier faleceu, e a Sociedade do Espírito Santo está quase
.

destruída." 39

De

de sofrimento

,

facto,

a Congregação do Espírito Santo continuava 'em estado

"tornando-se quase inútil

dos seus membros"- escreveu

Toda

a

gente

sabe

"A Comunidade do
que não

entregar-nos a

se

'três

Casa do

'Espírito

.

os

em

As

nocivo o zelo

O

Há

Sr.

de

incapaz

é

Libermann

desordem.

outros.

escrito:

apenas

três

Núncio quer

Apenas espera ordens da Propaganda

41

.

que Libermann

se refere

que havia sido despedido pelo

só após a sua morte.

mesmo
1845.

Santo'

dia antes havia

Espírito Santo...

directores' a

e Hardy,

Um

entendem uns com
"

Os

.

Espírito Santo... continua

para agir junto do Ministro.

Warnet

em Fevereiro de

também que o

dar remédio aos seus males..." 40

directores,

frequentemente,

e,

Libermann

circunstâncias

P.

eram

os PP. Gautier,

Fourdinier e readmitido

eram, de facto,

tomar uma medida

tais

que não

se

-

podiam

desejar mais favoráveis, para

escreve

Libermann - propus ao Ministro a união da Congregação com a do

eficaz.

Por

isso

Espírito Santo...," 42

36
37

38

39
40
41

42

Ibid. p.
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Ibid. p.
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Núncio, D. Garibaldi, há já três anos, isto é, em 1842 - escrevia
Libermann - propôs esta união... Agora que o P. Fourdinier já não existe, os
Padres da Congregação já não levantam dificuldades... Penso que não terão

em me

repugnância
P.

aceitar

como

Dou-me bem com

superior.

o

Wamet

P.

e o

Hardy; mas temos ainda algumas pessoas de peso que nos serão opostas

e

poderão terdhes comunicado os seus preconceitos."^

O P. Leguay seria contra
O Leguay era o vigário
P.

eleito superior geral

O

geral de Perpignan, perto dos Pirinéus. Foi

da Congregação

Libermann reagiu a

P.

em

29 de Abril de 1845. 44

esta eleição,

em

seguinte: "Tivemos esperança de podermos unir-nos

a Obra

isto

o 'Espírito Santo' para

é já quase impossível, pois estes Padres já

têm

" 45

superior.

A

Mas

colonial...

18 de Outubro

carta de

com

.

previsão de Libermann confirmou-se, de facto, muito

em

Para realizar o seu plano de salvação da Africa, que

em

breve.

1846 apresentaria

Libermann pediu ao Governo francês que lhe fosse cedido
foi indiscretamente mostrado no Ministério ao
no Senegal a três jovens padres senegaleses. Um e outros

à Propaganda,

o Senegal. Este plano
P.

Leguay, e

reagiram violentamente.

"Grandes embaraços - escreveu Libermann pouco tempo depois - foram

em

suscitados...

consequência das perturbações resultantes da leitura do projecto

de civilização da Africa, quer ao Superior do 'Espírito Santo',
aos jovens padres do Senegal.

em

França, quer

" 46

"Se eu tivesse previsto que

tal

projecto seria mostrado a estes senhores, teria

dado mais pormenores... Teria assim evitado

falsas interpretações,

que muito

naturalmente deram às minhas intenções" que eram puras.

Libermann foi apodado de 'açambarcador,

invasor'. 47

Leguay contra Libermann
O malentendido do Senegal destruiu por completo o entendimento
entre os dois superiores. 48 "O P. Leguay - escrevia Libermann - imagina que
por toda a parte falo mal da sua Congregação
faço, não tendo

dito

em Roma uma

e,

no entanto,

só palavra

em

provenha de, nos começos da vossa estadia na Goreia
escreve

- eu,

aflito

as perturbações

com a

que

lá

recusa absoluta de

excitavam,

ter

ele

43

Ibid. p. 81

44

Ibid. p.

45

APE,

46

ND VII, p.
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Ibid. pp.

293

315

e

317

1

(CV. 47),

fls.

540

é ao P.

P.

Leguay."* 9

isto

Arragon que

vos dar qualquer jurisdição e

o Núncio fez, a este respeito, severas censuras ao

-

-

contado ao Núncio o que

E

425

em parte nenhuma o

seu desabono. Talvez

lá se

com

passava...

Amadeu Gonçalves Martins

Roma

''censurou o P. Leguay pelo que ele fez contra nós

escreveu ainda Libermann

-

no Senegal -

no Ministério também estão muito descontentes

e

"

com ele... 50
Quanto ao

em Bourbon

receio de que

proibisse o ministério aos padres de

fizesse o mesmo, isto é, que
Libermann, este tranquilizava o R Le

Vavasseur: "Não tenhais medo... Disseram-me formalmente na Propaganda
repetiram-no ao

P.

Monnet

e

(vice-pr efeito) e escreveram-no ao próprio P. Leguay,

que os Superiores do Seminário do Espírito Santo não têm qualquer poder nas
Colónias. Estão encarregados do Seminário, e é tudo." 51

Segundo

Libermann a Le Vavasseur, o

carta de

a força, que abandonássemos Bourbon...; fez sempre

P.

Leguay "quena, a toda

nos eliminar... Vendo, porém, os homens do Ministério que o

incomodava continuamente, falando mal contra nós,
eu nunca

dizia

uma palavra em

Leguay os

P.

e vendo, por outro lado,
'Espírito
se

Santo

P.

esta injúria

a Deus

importunar

e dificultar o

Já

causar escândalo aos homens, procurando, por

em Novembro
"O

vasseur:

P.

bem que

de 1845 havia Libermann escrito ao

com um

dissidência
vez, fazer

meu

lado,

52
o P. Leguay possa fazer."

Leguay quer que recebamos apenas

Eaz-se muito forte
P.

e

pois evito

,

não soubesse que

Leguay age contra nós. Vivo já demasiado aflito por ver esta
por parte de um homem que quer o bem, para ainda, por minha
o

que

1

desabono ou contra o

quando o faço, procedo sempre como

falar deste Seminário e,

para

diligências e pedidos

mesmo Le Va

dele os nossos poderes...

decreto ministerial que havia já sido obtido pelo

Fourdinier: que todos os padres que exerçam o ministério

mandados embora".
Libermann prossegue: "É claro que, se ele apresentar

na Colónia sem

autorização do Ministro serão

não será bem acolhida.

esta razão

a Roma,

O Núncio pensa que o P. Leguay nem sequer tem

de interditar ou dar jurisdição ..

.

o poder

Se, pois, lançar sobre vós quaquer interdito,

obedeçais e continuai a exercer todo o ministério,

como

se

não

nada houvesse." 53

Libermann sofria por se ver em oposição a um homem de Deus, zeloso
do bem das Colónias, mas demasiado ciumento dos poderes que julgava ter.
"Eu bem queria escrever ao P. Leguay uma carta de reconciliação, em espírito de
caridade, mas sinto-me embaraçado com receio de que se sirva contra nós do que
eu lhe disser. Abandono, pois, o assunto à Divina Providência e rezo por eíe." 54

A

esperança de negociações para a fusão desvanecera-se.

embora

um

santo

homem,

poderá tratar da questão"

.

será

Nem

que queria ver-nos no lugar do

50
51

52
53

54
55

um

"Leguay,

obstáculo absoluto, penso eu, e não mais se

sequer "o Núncio

'Espírito Santo'

,

- acrescenta Libermann -

nela se intromete já.

" 55

ND VIII, p. 402
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O P. Leguay e o clero das Colónias
A princípio, o R Leguay pensou em concretizar o plano do
um

de fazer do clero das Colónias
ao

só corpo.

Le Vavasseur: "Não é de recear que o P. Leguay
"
com apenas membros da sua Congregação. 56

P.

clero

.

De

em

facto,

P.

Fourdinier,

Libermann escreveu a propósito
consiga estabelecer

um

.

nota confidencial à Propaganda', de 11 de Setembro de

1845, Leguay reconhece que "metade do clero actualmente empregado nas
Colónias francesas são homens de costumes desacreditados ou duvidosos, guiados

por

Os

um

só corpo, tendo

uma visita geral feita por
uma depuração, tornada

Propõe-se, pois, dar remédio a estes males, "com

missionários

formariam

ou por ambição." 51

interesse

vil

si

acompanhada de

próprio,

indispensável". "Isto

Os

por base "a

zelo e

dedicação, o zelo

retiros pastorais e seguida

- acrescenta

missionários formariam

a comunhão de orações

- cortaria

ele

um

o mal pela raiz"

só corpo, tendo por base "a dedicação, o

boas obras..

e

de

.

Cada

colónia enviaria ao Seminário

um delegado, que representaria os seus interesses..
em
Maio do mesmo ano, poucas semanas após a
Já

central
e

a comunhão de

orações e boas

obras

uma

ao Cardeal Prefeito: "Dei
de eu

mesmo

eleição, havia escrito

volta por várias dioceses de França,

escolher bons candidatos...

mim adoptadas

" 58

Aprovaram altamente

com

o fim

as medidas por

para, de futuro, não enviar senão bons padres.

Espero que V. Eminência se digne ajudar-me

com

os seus sábios conselhos,

encorajar-me e prestar-me o seu benevolente apoio para a realização dos projectos

que concebi, a fim de melhorar
e

do clero das Colónias

a cujo bem-estar

e

a posição da Congregação do

Espírito Santo

procurar mais seguramente a salvação das populações,

e santificação

ambos

dedicam,

se

como eu mesmo o

faço de boa

vontade neste momento. Terei a honra de muito brevemente enviar estes projectos

aV. Eminência." 59

Deve realmente
pouco mais de

ter sido febricitante a actividade

um mês

de Leguay para,

em

após a eleição, preparar o plano após consulta

prévia a várias personalidades. "Este plano

da Nunciatura, do Arcebispo de Paris

- escreveu

ele

- tem a aprovação

e de outros bispos esclarecidos, de chefes

de missões estrangeiras, de personalidades eminentes e à altura de conhecerem as
necessidades das Colónias." 60

Esta actividade é confirmada por

de 1845 à Madre Javouhey:

Libermann

em

carta

de 27 de Junho
1

"Sei

que o Superior do

'Espirito

Santo anda

em

grande azáfama: traça planos, adopta medidas, faz promessas, escreve a Roma,
visita,

procura,

persegue

Ministério da Marinha.
zelo,

56

Ibid. p.

288

ND IX, p.

58

APF, Collegi Vari (C.V. 47),

59

Ibidem

61
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principais

27

Ibid., fls.

541r-542rv

Ibid.,

542 rv

fls.

fls.

empregados da Marinha,

isto

é,

do

suas intenções são puras, os seus planos repletos de

mas, sem dúvida, insuficientes." 61

"

60

os

As

409

-

41

3v.

Amadeu Gonçalves Martins
Segundo

Deus
exactamente a finalidade da Obra de

este plano, "a Congregação teria por 'fim único' a glória de

a moralização dos Negros" 62

e

,

Libermann. Era natural que também o consultasse a

com

Censuras

Em

ele,

que

entendesse

se

mas não, com Libermann não queria nada, receava-o.

ele;

fins

e exortações de

Roma

de Abril de 1846 escrevia para

Roma

o

R

Leguay: "Quanto ao

presente e ao futuro..., a Congregação do Espírito Santo, novamente reorgani-

em

zada, tomou,

conformidade

de não enviar, daqui

em

com

as suas constituições,

a resolução inabalável

diante, para as Missões senão os seus próprios

de cujo aumento se ocupa, depois de os ter

bem

membros,

seleccionado e preparado para

nobre fim, com o maior cuidado." 60
Pouco mais de um ano depois, era a Propaganda que lhe escrevia a ele:
"Recebeu-se, com muita satisfação para esta Sagrada Congregação, o consolador
relatório sobre o aumento dos misionários daquele Seminário das Colónias
este

francesas...

Ao

," 64

contrário do Superior do 'Espírito Santo', que queria fornecer as

Colónias

com membros da

só

sua

Congregação,

Libermann

de

era

parecer que "pelo menos as funções curiais não deviam ser confiadas ao clero

O

congreganista.

sistema de

um

a

clero regular

servir as paróquias de

uma

cristandade é totalmente oposto à instituição primitiva da Igreja e a tudo o que
até hoje se

tem praticado. Tal sistema poria as Colónias

em

estado de excepção,

o que é perigoso..."

"Quaisquer que sejam as modificações nela introduzidas pelos Padres desta
piedosa Sociedade,
dificuldades,

expõe na sua

As

prossegue Libermann

-

-

creio

que permaneceriam sempre

que não seriam capazes de vencer", dificuldades que Libermann
carta.

65

advertências da Propaganda para que o Superior do 'Espírito Santo'

escolhesse e formasse cada vez melhor o clero das Colónias

eram cada vez

mais frequentes.

O

P.

Leguay ficou profundamente

ferido, e

com

razão,

com

a censura que

lhe foi feita, de fazer "excessivas concessõe ao poder temporal e de

uma

certa tendência de afastamento da sã doutrina".

Depois de
"Alias, V.

ter

desabafado filialmente

Eminência é

nientes, junto de

livre

com

D. Fornari, Núncio

apostólico

suficientemente conhecido. Se V. Eminência

na

resposta que lhe fosse dada,

com

o Cardeal Prefeito, acrescenta:

de pedir todas as informações que julgar conve-

com que

em

Paris, de

justificasse

a sua confiança.

confiança também, o fardo que aceitei 'com pobreza

quatro meses de resistência,

com

espírito

quem penso

ser

não encontrasse, de modo nenhum,

de sacrifício e para

,

,

eu deporia,

apenas depois de

bem da

Religião.

As

penas, sacrifícios... e fadigas de toda a espécie, que encontrei e continuarei a

62

ND VII, pp. 226-228

63
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64
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encontrar,

não são de natureza a fazer-me

desejar,

senão pela futura recompensa,

" 66

continuar a transportá-lo.

.

.

Confiar as Colónias aos Lazaristas?

Em
me

26 de Junho de 1845 escrevia Libermann à Madre Javouhey:
a

leva

coisas

dirigir

com

as falsas aparências

com que tentam

"O

que

que obscureçam as

esclarecimentos ao Ministro é o receio de

1

fazer ver que o 'Espírito Santo

uma grande desgraça, se, no momento actual, em
resolução
Governo
toma
uma
que o
definitiva sobre os assuntos eclesiásticos, até
dirigidos
presente
mal
em
detrimento
ao
tão
das almas, sobretudo da raça negra,
basta para as Colónias. Seria

seria, digo,

uma

"

e à moralização dos Negros..

Os

mente o

De

um

Lazaristas

aos males da Religião

um plano de colaboração com o
um mais ambicioso: substituir pura e

tinham

'Espírito

simples-

'Espírito Santo'.

em

Junho de 1847, Leguay escreve: "O Goveno
modo nenhum, bispos nas Colónias, nem mesmo
apostólicos...; quer uma congregação. Estão contentes, mesmo

facto,

não

vigários

que

conjunto de

67

plano de Libermann era

Santo'.

actual

se determinasse por

nenhum ou muito pouco remédio

medidas, que não trariam

O

em

grande desgraça, se no momento decisivo, como este

estão os problemas coloniais, o Governo

carta de 23 de

quer,

de

admirados de a nossa

ter

podido

fazer tanto

em

O clero das Colónias está completo, mas o
Lazaristas, devorado,

a sua congregação,

sem dúvida, por

que

tão
P.

pouco tempo.

Etienne, superior geral dos

zelo extraordinário, quereria, só

ele considera capaz

com

de procurar a glória de Deus,

abraçar todas as obras de que estão encarregadas as diversas congregações,

um partido poderoso e obteve
um relatório do Rei, que lhes é favorável...

ordens e sociedades...; é manobrado por

Conselho de Ministros

O

Governo

espera fazer triunfar este plano,

mas não

do

está seguro disso,

pois receia a resistência de Roma..."
u

Quanto a mim - prossegue Leguay na carta ao Cardeal - ... ponho tudo nas
mãos de Deus. Devo, no entanto, observar a V. Eminência que é como que
impossível ficar muito tempo nesta situação precária, sem perigo para a minha
Congregação..."

Leguay prossegue: "Se somos

assas felizes por termos merecido

a estima

e

a

aprovação da Propaganda; se esta deseja a conservação da nossa Congregação,

parece-me que seria

que esta declaração

útil

à nossa posição

viesse

em

se digitasse dizer-no-lo

sem demora, para

nosso apoio e impedisse a nossa ruina. Penso que

a Sagrada Congregação nunca

se arrependeria disso;

a nossa Congregação

foi

sempre, e sempre será, profundamente dedicada à Santa Sé."

Leguay pergunta, a

seguir:

gar a propósito proteger-nos

,

"No caso de a Propaganda não poder ou não julmodo eficaz, contra os projectos do Governo

de

francês, estaria ela disposta a confiar-nos outra obra!... Aprovaria

ela,

por ex.

que nos puséssemos à disposição de alguns senhores bispos da América, que têm

66

APF. America-Antille, Vol.

67

N.D. VII,

missão espiritaria

p. 85.

7, fls.
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Amadeu Gonçalves Martins
tanta dificuldade

em

assunto

em

"

recrutar pessoal!

em

Abril de 1847,

do Espírito Santo só poderá

.

do Espírito Santo

continuar encarregada das Colónias; ora

só poderá existir,

68
.

.

carta ao

existir, se

uma

a coisa é ainda problemática. Ouvi

A Comunidade

Também Libermann se refere ao
R Le Vavasseur: "A Comunidade

.

palavra de dúvida ao Director das

se continuar

Colónias. Por outro lado, ouvi dizer secretamente que os Lazaristas é que vão

encarregada das

maçada,

ficar encarregado desta terrível

uma

pois é

verdadeira

maçada a Obra

Colónias

colonial.

Não

deva regozijar-me

sei se

,

por ver os Lazaristas encarregados

se afligir-me,

das Colónias. Por outro lado seria bom, muito bom, no sentido de que cada

uma

colónia teria

comunidade, que trabalharia especialmente para os nossos

queridos Negros; além disso, o seu seminário para a formação de clero secular
inspiraria

mais confiança aos bons

eclesiásticos.
1

Por outro

lado, os Lazaristas são mais poderosos

fazendo causa

com

Governo

o

autoridade sobre o clero. Se
desaparecerá; talvez
licos..."

mesmo

e

amparados por

nomearem

que os do

ele,

'Espírito

Santo

a Santa Sé quase não

,

e,

teria

bispos titulares, então este inconveniente

desaparecesse se se decidissem por vigários aposto-

69

Esta substituição do 'Espírito Santo' pelos Lazaristas havia já sido sugerida dois anos entes pelo

R

Lamenais,

num

relatório sobre as Colónias, a

que a Propaganda acrescentou a nota seguinte:
Titulari

O

-

propende pei Vescovi

"Si

Tende-se para os Bispos." 10

problema das Colónias francesas vai

com pleno

êxito, por

ser resolvido, depois

da fusão

Libermann.

A Congregação do
Espírito Santo

não

podia morrer.

A Congregação do Espírito Santo não podia morrer
A Congregação do Espírito Santo não podia morrer.
estabelecimento

um bom

número de

"Sairam deste

"Saíram deste

missionários para as Missões da

das índias, onde foram vigários apostólicos;

outros trabalharam

com

China

e

êxito nas

"

Canadá e da Acádia. 71
Congregação do Espírito Santo,

estabelecimento

um bom número de
missionários para

missões do

A

as Missões da

"de que o Seminário das Missões

Estrangeiras tirara numerosos vigários apostólicos e outros missionários emprega-

dos

na China, no Cambodja

e

no Tonquim;

esta casa de

parúr a maior parte dos padres seculares para o

Congregação não podia morrer."

Canadá

e

que o Ministério faz
para a Acádia"

,

esta

vigários apostólicos;

quem

dar-lhe a possibilidade de se tornar

ia

com

êxito

missões do
e

Collegi Vari, Vol.

Ibid. pp.

(C

1,

Collegi Vari, Vol.

1

.

V. 47),

fls.

(C. V. 47),

540

fls.
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541v
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Ibid.

APF. Collegi Vari,

vol.
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fls.

Dict. Historique de la Ville de Paris par

Tomo

IV, "Extraits"

524r

-
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Hurtaulme Mogu, 1791

nos Arq. da Casa-Mãe - Dossier

P.

nas

Canadá

da Acádia

verdadeiramente universal. Esse alguém vai ser Libermann.

APE

e das

foram

outros trabalharam

12

A Congregação de Espírito Santo precisava apenas de sangue novo.
Deus preparou quem ia dar-lho; quem ia orientá-la definitivamente para
o apostolado dos Negros;

China
índias, onde

des Places
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Agora sim, a fusão

5.

Ao

anunciar

Libermann: "O

avante

irá

Le Vavasseur a demissão do

a

Leguay demitiu-se

P.

.

.

O

.

P.

Continuamos a entender-nos muito bem com

Monnet

ele..."

R

Leguay,

escrevia

é o superior provisório.

10

momento da Providência para a fusão das duas Congreo bem de uma e outra; favorecia-a amizade entre os dois

Era chegado o
gações. Exigia-o

actuais superiores.

O

Monnet, em carta de 21 de Março de 1848 ao Card
chama a Libermann seu amigo: 'O Sr. Libermann,

P.

Prefeito da Propaganda,

meu amigo

íntimo

74

'

O 'Espírito Santo' precisa de sangue novo
Em

meados de Março de 1848, um tal Sr. De Broglie escrevia: "O clero
com poucas excepções, é constituído por padres ignaros, insolentes e,
vezes, dissolutos... Consideram-se apenas como clero da população branca.

colonial,

às

E nele tradição imemorial não haver nada a fazer dos Negros nem pelo Negros
"
De algum tempo para cá, todavia, começa a despontar uma outra opinião..
Faz o autor da carta,

que

u

em

seguida, alusão à

tem necessidade de sangue novo

mento - acrescenta -

Libermann escrevera

Talvez posam encontrar

dificilmente

um homem

um homem

transcendente

proteger

e,

Sem

mesmo

O

um homem

em

assim, seria muito

Monnet dentro do
P Monnet estava

em

difícil."

ficar

espírito

estado

situação muito

à frente dela, mas

nomeada, para a

16

falar

sucederia ao P.

empreendi-

a governar... Seria necessário

talentos e virtudes, e de certa

o pensar, Libermann estava a

este

Madre Javouhey: "No

que possa

bem

dedicado, capaz de

'homem transcendente que
provisório J 1
P.

à

Espírito Santo,

." 75

a Congregação do Espírito Santo está

actual das coisas,
difícil...

.

acima das forças humanas..

está

Já três anos antes,

Congrgação do
nova' "Mas

e de vida

de

si

mesmo.

Seria ele esse

Monnet, que fora apenas

'superior

do 'Coração de Maria

perfeitamente dentro do espírito do 'Coração de

P

Maria' Dele escrevera o

Fourdinier

em Maio

de 1843:

"O P Monnet

continua a fazer prodígios de zelo e conversões entre os Negros de Bourbon.

Diz-me ele, em fins de Janeiro, que dentro de pouco tempo terá, pelo menos,
400 escravos, bem instruidos, a fazer a fazer a primeira comunhão e que
poderão também receber a confirmação... Construiu para os escravos

uma

linda capela, que dedicou a S. Francisco Xavier, o grande apóstolo das índias.

Como

ele deseja

muitas relíquias deste santo, se V. Eminência lhas

enviar - é ao Card. Prefeito que o
gratidão, tanto ele

como o

7Í

APF. Angola, Vol. VI,

74

APF. Collegi Vari

75

N.D. Compl.,

77

N.D.

II,

N.D.

III,

missão espiritaria

(

fls.

47),

APF. America-Antille,

76

78

1

P

Fourdinier escreve

seu 'rebanho negro.'"

524rv
fls.

469r

vol. 6,

fls.

-

470r;

CS,

n. 7, p. 19

582v-583v

pp. 55-56; Les Spiritains, H. Koren, p.

p P 89-90; CS, n.
.

P p. 159, 501-502

7, p.
-

24

Em

18.02.1842

98

78

-

ficará cheio

de

Amadeu Gonçalves Martins
Por várias vezes

R Le

pedido a sua admissão no 'Coração de Maria' ao

ter

Vavasseur, este propô-la a Libermann, que lhe respondeu: "Examine o

que

caso...; se julgar

bem

fazer

pode

ele

formar no espírito das nossas

P.

servir utilmente a

Deus entre nós e que pode

mesmo o poderá

à Congregação, admita-o... E, nesse caso, você
regras..."

79

De facto, Le Vavasseur "nunca cedeu às suas
Monnet certos hábitos adquiridos e um carácter

instâncias, por ver
tal

no

que dificilmente lhe

permitiriam a observância das regras." 80
P. Monnet em Bourbon
Quando em Setembro de 1847 o R Monnet,

Perseguições ao

em

Bourbon,

foi

ido de França, desembarcou

imediatamente obrigado a regressar à Metrópole, acusado

de ser abolicionista.

Libermann,

do que

foi esta

em

carta de

O

PP. Blanpin e Jerónimo.

de Fevereiro de 1848,

1

"Em Bourbon

expulsão:

Monnet, que

P.

tumulto furioso de creoulos, que durou

A

com

ia

Monnet vinha

Estavam

nele.

um

pequeno

terríveis;

eles, foi

relato

à chegada dos

acolhido por

um

três dias.

cada navio que chegava da Europa, a turba

ver se o P.

faz

houve questões

dirigia-se

para o porto, a

furiosos por, diziam eles, o padre ser

A força armada foi obrigada a intervir várias vezes em sua defesa.
O Governador, que era por eles, estava ausente. Logo que soube do acontecido,
abolicionista.

.

apressou-se a regressar.

Começou por

Monnet ao presbitério, com a proibição de sair
mandou-o embarcar num navio que ia partir para

confinar o P.

ao fim de alguns

dele, e,

dias,

a França, sem qualquer forma de processo." 81

O

R Le

carta:

Vavasseur,

em

de solidariedade, escreveu-lhe

espírito

"Bondoso Padre, vão obrigado a

partir.

Como

o

meu

coração está

uma
triste!

em Bourbon, pois você era o único padre, que
bom termo esta obra... Mas que mal fez você!...

Acabou-se a Missão dos Negros
eu conheça, capaz de levar a

Que

pode a Administração de Bourbon censurardhe! Qual é o seu crime 7
.

Ter conseguido, na moralização dos Negros, maior êxito que todos os outros
padres?...

O

seu crime

foi ter feito

muito bem,

sobretudo a independência do seu carácter.

Em

Paris, todavia,

de Fevereiro de 1848.
a Le Vavasseur
tiveram para

com

- No
ele

ter sido

muito zdoso. Receiam

" 82
.

.

deram razão ao R Monnet, mesmo antes da revolução
"O P. Monnet ganhou a questão. - escrevia Libermann
Ministério ficaram exasperados com o procedimento que

" 83
.

Início das conversações para a fusão

Após

a

revolução

R Libermann, sem
79

ele

de

Fevereiro,

o saber,

se

receara
tivesse

o

posto

R

em

Monnet que o
relação com o

ND VI, PP 15,67,214
ND p. 91
.

80

II,

81

'La

82

ND

83

Congrégation du

St. Esprit', pp.

27-28

VI, p. 323

Ibid. p.

330

missão espiritaria

.

congregação do espírito santo e do imaculado coração de maria

Libermann "uma

Sub-secretário de Estado das Colónias, e escreveu a
cheia de inquietação.
"Procurei,

Vavasseur

-

na minha

resposta, tranquilizá-lo

harmonia com os Padres do

Espírito Santo,

- escreveu Libermann

que não só desejava viver

Disse-lhe, entre outras coisas,

como

- prossegue Libermann - inflamou o
carta, estava

P.

Monnet, que,

ao pé de mim,

uma

logo

em Nossa

a

em

Le
boa

muito tempo, tinha

até, havia já

o desejo muito sincero de ver as duas Congregações formar

da partida da minha

carta

" 84

só"

.

Esta fraze

no dia seguinte ao

Senhora do Gard, a

pedir para iniciarmos a sério a questão da reunião. Coisa melhor 'não podia eu
pedir.

" 85

Um interlocutor válido
O
P.

Examinem tudo
na presença de

Deus

e, se

piedoso confrade goza de toda a
sigo esta

juntos e

reunir-nos'emos
de novo

semana, para

Examinem

tratar

R

8 de

um dos membros da Congregação,

julgarem possível

a fusão, voltem

interlocutor válido vai ser o

Monnet ao R Libermann, em

Loevenbruch.. "Envio-lhe - escreve o

Maio de 1848 -

o Padre. Loevenbruch,

acabado de chegar de Roma; como

minha confiança, pedidhe que

do assunto de que

tudo na presença de

Deus

lhe falei.

e, se

este digno e

fosse passar con-

.

julgarem possível a fusão, voltem

novo" 86
Dias depois, em meados do mês, após o R Loevenbruch ter passado uns
dias com Libermann em Nossa Senhora do Gard, este escrevia àquele: "No
mesmo dia da sua partida daqui, resolvi ir a Paris, a fim de me informar junto

juntos e reunir-nos-emos de

do Núncio sobre
e seria

se

a junção das duas Sociedades

por ela aprovada.

numa

só conviria à Propaganda

" 81

Expõe Libermann, a seguir, algumas ideias que lhe vieram após a entrecom o Núncio: 1°, parecia certo que a Propaganda de modo nenhum
queria que fosse só a Sociedade do Espírito Santo a fornecer os chefes das
missões das Colónias e, ainda menos, que os padres das Colónias fossem
vista

recrutados só naquela Comunidade...; 2
neste

parece que o Ministério estava

Comunidade - o comunicado é
ao R Loevenbruch...; parece também que os Prefeitos apostólicos

momento

dirigido

9

indisposto

com

a vossa

não estão bem dispostos..."
Libermann prossegue: "Você pode facilmente concluir que se forma uma
tempestade perigosa contra a vossa Comunidade e, se não tomarmos medidas
eficazes,

essa tempestade rebentará e

todo o remédio se

tornará impossível,

enquanto que, com tempo, talvez consigamos esconjurar o perigo." 88

Reunião do Pentecostes
No dia 10 de Junho de 1848,
encontrava-se

em

Paris,

do Espírito Santo que

84
85
S6
87

88

missão espiritaria

NNDVII,p.55
Ibid. p.

95

ND VII, P
Ibid. p.

.

288

425

ND IX, pp. 6.3-64

vigília

do Pentecostes, Libermann

para discutir as condições da fusão. "E do Seminário

lhe escrevo

-

carta de 11 de

Junho ao

P.

Le Vavasseur -

Amadeu Gonçalves Martins
Estou aqui desde há dias para tratar

com

o Padre

Monnet e seus confrades, da
Deus que esta reunião

reunião das duas Comunidades. Creio ser da vontade de
se faça. Será, pois, disso estou convencido,

para glória de Deus

e salvação de

grande número de almas.

Reunimo-nos hoje pela última

vez, para tratar desta importante questão.

Concluímos a reunião, por unanimidade... Contentar-me-ei, por agora, com
dizer-lhe

que as coisas

se farão, de

modo a

contentar a todos os confrades da nossa

Congregação, assim como os confrades novos que Deus nos vai dar nos Padres
do Espírito Santo

Logo que

vi

o

Monnet à

P.

frente do 'Espírito Santo'

que Deus o colocara naquele lugar para

Comunidades

e levá-las

criar

uma

,

fiquei persuadido de

união perfeita entre as duas

à fusão." 89

Vantagens da fusão

A

Como

Divina Providência - escreveu Libermann pelo fim da sua vida -

conduziu

as coisas

admiravelmente e no momento próprio, e tudo o que

Ela fez nos mostrou,

como que

a dedo, ter sido

Deus que nos conduziu em
Paris, duvido que tivésse-

desde o

princípio,

a

Divina Bondade
propor cionou-nos

toda esta questão. Se não tivéssemos vindo para

mos podido bastar-nos nas nossas necessidades... Como desde o princípio, a
Divina Bondade proporcionou-nos os seus dons às nossas precisões e nunca
nos deu mais do que era necessário; e assim continua a

Assim

fez

sempre: nas diferentes épocas

pessoal, apresentava-nos

em

sempre novos recursos.

numa
chegou no momento

1848 estávamos

eram a fusão... Esta
ano mais cedo, teríamos perdido com ela; seis meses mais
tarde, o Seminário do Espírito Santo já não existiria.
Com esta reunião não perdemos nada e ganhámos muito..." 90

dessas épocas e então os recursos

exacto:

nunca nos deu

mais do que era
necessário; e assim

continua a fazer

um

Vantagens para o 'Coração de Maria'
maior vantagem para o 'Coração de Maria'
aprovação quer do Governo quer da Santa Sé.

A

Em

nossas precisões
e

fazer.

que houve aumento de

Em

os seus dons às

era,

sem dúvida,

a

24 de Maio de 1848 escrevia Libermann ao Arcebispo de West-

Wiseman: "Existimos há sete anos, e a Divina Providência
abençoou os nossos esforços quanto à fundação da nossa Sociedade.
Sem estarmos oficialmente aprovados pela Santa Sé, por eu ter julgado
que ainda não era o momento de pedir a aprovação, possuímos, todavia,
a benevolência da Propaganda, que nos trata como às demais congreminster, D.

gações..." 91

A

Congregação do Espírito Santo tinha a aprovação da Santa Sé e do
Governo. Quanto a esta aprovação do Governo, depois de Libermann ter
perguntado ao P. Monnet se a tinham, este respondeu com um certo
azedume, em 20 de Julho de 1848: "Você é muito incrédulo! Já lhe repeti,
pelo

menos

seis vezes,

que a nossa Congregação está legalmente reconhe-

89

APF. Angola, Vol.

90

APF.

Isole deli'

Oceano

Aust., Vol. 3,

fls.

157rv

91

APF.

Isole deli'

Oceano

Aust., Vol. 3,

fls.

41r

6, fls.

524rv

-

43v.

missãx) espiritaria

congregação do espírito santo e do imaculado coração de maria

me

cida pelo Governo. Confesso que a sua desconfiança

um pouco mais de

Devia, parece-me, dar
é

um pouco como

O

P.

um pouco!
Você

Tomé."

S.

Monnet enviou então

Com

espanta

crédito ao nosso testemunho.

Libermann uma cópia da aprovação.

a

a fusão, a Congregação do SS. Coração de Maria ficaria aprovada,

como Libermann escreveria em 28 de Fevereiro de 1849: "Agora somos
uma congregação regularmente aprovada pela Santa Sé; temos a aprovação do
Governo e temos, portanto, uma existência legal...; já não temos a recear o
antagonismo do Seminário do Espírito Santo, que nos
talvez nos tivesse destruído durante

Obra

terá

muito mal e até

teria feito

a revolução (de 1848); para o futuro a nossa

maior extensão." 92

Ao

Card. Prefeito da Propaganda escrevia

em

fins

de 1849: 'A nossa

casa está legalmente reconhecida pelo Governo francês desde 1816
deste reconhecimento

tem o

,

direito

e,

de possuir e adquirir, de facto,

casa conventual, de considerável valor; recebe também, a este

em virtude
em Paris a

título,

auxílios

anuais no orçamento do Estado, para o Seminário colonial." 93

Vantagens para o 'Espírito Santo'
grande vantagem para a Congregação do Espírito Santo foi a
aquisição de pessoal numeroso e competente. Era recomendação de Liber-

A

mann

ao

P.

Loevenbruch

:

"fazer sobressair

que a Sociedade do Espírito Santo
se

comprometer,

se

em Roma

as necessidades

em

encontrava naquele momento". "Sem

recomendava Libermann - pode fazer ver que a
P. Leguay deixaram a Sociedade num certo embaraço

-

revolução e a saída do
e

que,

nós,

juntando-nos a vós,

levaremos pessoal suficiente para a

manutenção da casa e pessoal bastante numeroso para dilatar a Obra." 94
"Se o Governo viesse a retirar os fundos do Seminário - tinha já Liberman escrito em 14 de Junho de 1848 - o 'Espírito Santo' em breve cairia.
Se continuar a dar-lhos, ainda pode durar algum tempo, mas dificilmente se
restabelecerá." 95

Pessoal do 'Espírito Santo', aquando da fusão

O pessoal
muito

da Congregação do Espírito Santo - escrevia Libermann - é

restrito: P.

Monnet,

superior, e PP.

Warnet, Hardy, Gaultier, Vidal

e Loevenbruch.
Faz, a seguir,

homem
homem

uma

fé,

um

deles:

"O P

Monnet... é

um

de boa vontade, activo e franco; mas não é

de comunidade, e nela apenas

Comunidade

caria a

apreciação sobre cada

excelente, cheio de

se aborreceria a

e o Seminário, por

não

Hardy são piedosos

e regulares,

ter

si

mesmo

o hábito do que

e prejudi-

com

ela se

prende.

Os

PP.

Warnet

e

que não podem a

92
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95
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382r
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582r

-

mas de tão pouca saúde

da Comunidade.

sério ocupar-se

583v

692v-693v, e 901rv.

O

P

Gaultier é

um

Amadeu Gonçalves Martins

homem

de estudo, pouco entendido no que

educação dos jovens

O homem

eclesiásticos; é

mais

verdadeiramente válido

se refere à regularidade e à

um estorvo que um auxílio."

éoP. Loevenbruch,

"de 50 anos de

idade, piedoso, dotado e cheio de qualidades. Adquiriu experiência

de grande utilidade. E
e

na Sabóia com

um

antigo missionário, que fez muito

as suas missões. Juntou-se

Por sua vez, o

ao

P.

Leguay, a pedido deste.

Vidal tem entre os 30 e 40 anos.

P.

e seria

bem em França

É

fervoroso, zeloso,

em em

dedicado a Deus, encantador." 96

Do

26 de Outubro de 1949: "Não

ao certo se ainda é da Congregação." 97

Em

sei

P.

Weber

escreveu Libermann

Fevereiro de 1850 escrevia Libermann ao Card. Prefeito da Propa-

me lembro, à morte do P. Fourdinier restavam
membros. Depois o P Leguay admitiu alguns... Além disso,...
havia uma trintena que partira para as Colónias na qualidade de noviços, e
que deviam, portanto, acabar o noviciado. Se, pois, falaram a V. Eminência
ganda: "Tanto quanto

apenas

de

três

um

número de membros da Sociedade, falavam

certo

nenhum perseverou.
Quando foi assinado o

destes noviços...,

de que

Comunidade

acordo da fusão, os antigos membros desta

garantiram-me

membros,... sendo o sétimo o

funções

que

ela

composta

era

apenas

Sainte-Colombe, então a exercer

P.

de

sete

as santas

em Guadelupe." 98

Dificuldades da fusão

O título

§

1

.

A

primeira dificuldade a vencer, segundo Libermann, era o título. "Os

Roma

Padres do Espírito Santo estão aprovados por

nome

e pelo

Governo com o

de 'Congregação do Espírito Santo e da Imaculada Conceição'. Se

pedirmos a substituição do vocábulo pelo do Santíssimo Coração de Maria,

perderemos

uma

e outra aprovação.

O

mal maior

seria a

Ao

perda da apro-

Não mais a conseguiríamos e tirar-nos-iam as casas
De Roma facilmente conseguiríamos nova aprovação." 99

Espírito Santo

juntaremos o

vação do Governo.
existente

em

Paris.

nome do Coração
Imaculado de

Para vencer esta dificuldade apresenta Libermann o meio seguinte:

"Ao

Espírito

e pediremos a

Santo juntaremos o

Roma

nome do Coração Imaculado

de Maria

autorização para honrarmos a Imaculada Conceição

no

11 de Julho de 1848

recomenda ao

P.

em Roma: "O primeiro pedido a fazer é
uma mudança no título da Sociedade, que

e

pediremos

Roma autoriza'

Loevenbruch, negociador da

mos a Imaculada

a autorização de introduzirmos

Conceição no

'Congregação do

Santísimo Coração

Santo sob a invocação do Santíssimo e Imaculado Coração de

de Maria

fusão

Espírito

a

ção para honrar-

Santísimo Coração de Maria." 100

Em

Maria

Maria, de

modo

a honrarmos

a

ficaria a ser

Imaculada Conceição no Santíssimo

Coração de Maria." 101

96
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98

APE
APE

99

Isole deli'

Oceano

Collegi Van, Vol.

Col. Van, Vol.

100

ND VII, pp.

101

APE

1

Australe, Vol. 3,

1

(C.V.47),

(CV

47),

fls.

fls.

fls.

466r
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A

adopção do nome de

'Espiritanos' exigia sacrifício

da parte de Liber-

um sentido pejorativo.
Ocorreria a propósito, algum tempo depois, um caso interessante. Dois
padres do 'Coração de Maria', segundo carta muito curiosa de um deles,
um tal P. Morei, esperavam no Havre a partida do barco para o Senegal.
mann e

seus filhos, por o termo ter adquirido

Ambos

apresentavam como

se

acreditar, pois

As pessoas nem queriam
bom comportamento, ao contrário

'espiritanos'.

pareciam reservados, de

de outros que, pouco antes, haviam também passado por
fraca reputação. Estes últimos sim, erarnespiritanos'

lá,

deixando muito

no mau sentido que

a

palavra adquirira.

O

Dangui, companheiro do

P.

tanos!'

Temos de

P.

Morei, ficou indignado: "Nós

memória do

reabilitar a

'Espírito Santo'

com

'espiri-

a nossa

prudência, regularidade e modéstia!" 102

Assim aconteceria, de

facto: os

novos membros da renovada Congre-

gação do Espírito Santo reabilitaram o nome, antes glorioso.
2-

-

As

Constituições

"As constituições dos Padres do Espírito Santo estão aprovadas pela
Propaganda: não é possível rejeitá-las", escrevia Libermann. 103
De facto, no ano anterior, 1847, o P. Leguay "retocou as antigas
Constituições, embora mal, e fê-las aprovar pela Sagrada Congregação da
Propaganda. Estabeleceu na Sociedade duas ordens... Os membros da
segunda são senhores de si mesmos, dos seus bens e rendimentos...
Esta última parte das constituições não podemos aceitá-las. O resto é
bom, se bem que insuficiente. Há ainda outros artigos que não estão de
acordo

com

Como

as nossas Regras..."

104

solução desta dificuldade,

"conservaremos

as Constituições destes

Libermann propunha o

com

Senhores,

seguinte:

as seguintes modifi-

cações:
Q
1

2

3

4
3~

Já

•>

-

suspensão das admissões na segunda ordem...;

-

prática da pobreza

Q
9
-

Q
-

um missionário nunca ficará sozinho
não haverá viagens sem permissão dos

Superiores..

1845, quando, após a morte do

P.

Fourdinier,

numa

Vavasseur: "Esta proposta vai aterrar- vos..., mas, do

não adviria qualquer

com

risco para a nossa

a condição de eu ficar

102

APF. Ibidem,

103

APF.

104

APF. Misioni, Vol. 22,

105

Ibidem.

106

ND IX, PP

Ibid.,

fls.

fls.

.

408rv-

1431v-1432r.

195496

fls.

341r

-

só",

Libermann

escreveu ao

modo como

fez a
P.

Le

isto se faria,

Congregação, pois a reunião só

se

encanegado do superiorato, o nosso noviciado

conservar a sua integridade, e a Congregação o seu

missão espiritaria

(34)

O Superior

em

"proposta de reunir as duas Congregações

faria

." 105

342r.

nome

e Regras..."

106

Amadeu Gonçalves Martins

um

Era este

em

ponto

que Libermann não podia ceder, sobretudo por

saber que tal era a vontade dos seus filhos. Era esta a "dificuldade maior".

Deixemos

bom
eu...

falar

o

Libermann: "Esperava eu que poderíamos chegar a

P.

com a seguinte proposta: ficaríamos superiores o P. Monnet e
Monnet ficaria encarregado de tudo o que se referisse às Colónias,

termo

O

P.

e eu de tudo o que dissesse respeito às comunidades...

Julguei que poderia admitir-se este estado de coisas, tanto mais facil-

mente que
ficaria

o

seria provisório, pois

um

seu posto. Oferecendo-se-lhe

sozinho

como

P.

Monnet não

muito tempo no

ficaria

lugar conveniente, ele demitir-se-ia e eu

superior. Propus, pois, a reunião

com

condições

estas

e foi aceite.

Quando, porém,

vi

o

P.

Monnet em

acção,

mesmo

antes de ter proposto

todas as minhas condições, fiquei desapontado. Receei muito que,
a superior, a

Obra

completamente comprometida

ficasse

com

ele

e que, ainda antes

de dois meses, fôssemos obrigados a separar-nos".

Libermann,

mesmo

segundo ele

refere,

de

agiu

modo

a

que

as

negociações fossem interrompidas, indo comunicar as suas apreensões ao
P.

Loevenbruch, que estava tão inquieto

Uma

com

ele.

107

solução para o superiorato

Quando Libermann expôs ao P Loevenbruch a impossibilidde de o
P Monnet ficar como superior, o P Loevenbruch disse-lhe: "Não há outro
meio a adoptar senão o regresso à minha primeira proposta", que era a de o
P Monnet se demitir e os Padres do Espírito Santo elegerem seu superior o
P Libermann. "Penso que você deve aceitar... - acrescentou.
Reunir-nos-emos no dia do Pentecostes;

mentes a reunião
fim das
as

férias, e

está feita,

concluiremos que nas nossas

mas cada Congregação

ficará separada até

então, antes de as casas se reunirem

numa

só,

ao

traçaremos

condições e daremos delas conhecimento à Propaganda".

"Durante estas dez semanas... - prossegue Loevenbruch - eu

P Monnet apresente
a si como superior..." 108

levar todos a votar por que o

nomeiem simplesmente

farei

por

a sua demissão, e o

A Libermann custava aceitar este plano "pelo desgosto que

ia

causar ao

P Monnet. No entanto - confessa - não havia outro meio, e agi no sentido
do P Loevenbruch. Vou, pois, propor-lhe um meio mais suave, que talvez
P. Loevenbruch se fazer nomear superior em vez
do P Monnet..."
"O P Monnet, porém, parecia não ter vontade de deixar o lugar, e os
Padres do Espírito Santo receavam sobretudo dar a impressão de se entregarem a nós - escrevia Libermann - A honra da Congregação excita uma

dê resultado, que é o de o

certa susceptilidade, e isto compreende-se..."

107

108

109

APE
APE
APE

Collegi Vari, Vol.

1

(CV

America- Antille, Vol.
Collegi Vari, Vol.

1

17),

7, fls.

(CV

47),

fls.

540

923r
fls.

-

-

109

541v

924r

540

-

541v
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Uma

A

solução providencial

Divina Providência proporcionou

uma

solução.

Quando decorriam

negociações para a fusão, a Propaganda pediu a Libermann os nomes

as

de alguns candidatos para o vicariato apostólico de Madagáscar, além do
já antes indicado pelo P Monnet.
Libermann aproveita a ocasião para indicar o nome deste, levando a
Santa Sé a pôr de parte o P. Weber, por na família baver vários casos de
demência. O pai não tinha completamente sãs as faculdades mentais; a
mãe perdera-as totalmente e vários irmãos e irmãs também: Do mesmo
R Weber diz um documento do Arquivo da Propaganda, no ano seguinte,
que teve um "amolecimento cerebral."
A Santa Sé não queria nomear o P. Monnet, por lhe constar que
cobiçava o episcopado. Ora Libermann mostrou-lhe que a única dificuldade
seria levá-lo a "aceitar esse cargo de vigário apostólico e a eminente dig-

R Weber,

nidade que lhe está
Conservaremos o

nome do

Santís'

ligada..."

110

Libermann não pretende enganar a Propaganda. Expõe ao Cardeal,

com

toda a simplicidade, as negociações

nomeação do R Monnet como

simo Coração de

a

Maria, que será

dificuldade da fusão, o superior." 111

cia

do Espírito
Santo, porque a
principal

vantagem

me

para saber se aceitaria este vicariato; consegui levá-lo a

dos Padres do Espírito Santo...

Congregação
está baseada

aprovação do

Qoverno

na

Roma

levar a

minha

isso.

carta e

a expedição das bulas.

tentativa triunfará. Então o

a estabilidade da

foi a

Agora estou esperançado de que esta
demitir-se-á e a Comunidade do
Espírito Santo nomear-me-á a mim superior... Conservaremos o nome do
Santíssimo Coração de Maria, que será acrescentado ao do Espírito
Santo, porque a principal vantagem que tiramos para a estabilidade da
Congregação está baseada na aprovação do Governo." 112
Em 11 de Julho Libermann escrevia ao R Loevenbruch: "No caso de
S. Eminência decretar a nomeação do R Monnet para vigário apostólico...,
escreva-lhe imediatamente a exortá-lo a demitir-se. É que, de outro modo,
solicitar

que tiramos para

quanto à fusão e que

oferecia

R Monnet,

Um

curso,

- escreve Libermann a Le Vavasseur - que a Divina Providênum meio para resolver esta dificuldade. Sonde, pois, o

"Julguei

acrescentado ao

em

vigário apostólico resolveria a maior

R Monnet

seríamos obrigados a retardar a nossa entrada, o que seria aborrecido

mesmo, tanto para o R Monnet, como para mim..." 113
"Tendo estado na iminência de ser nomeado para

R Monnet

foi

finalmente

nomeado

as

em

si

Antilhas, o

vigário apostólico de Madagáscar".

um ano depois, D. Alexandre Monnet falecia, indo "receber a
recompensa dos apóstolos, por todos os sacrifícios que tinha feito ao seu
Deus pela salvação das almas..." 114
Cerca de

110

11

112

113

14

APF. Collegi Vari, Vol.

NDXII,

p.

ND XII, P 280, p.
ND XII, pp. 268-269
ND XII, p P 470-471
Cf.

.

.

missão espiritaria

1

(CV

47),

fls.

409-41 3v.

411

287

e pp. 322-323.
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Loevenbruch, negociador da fusão
O R Loevenbruch era o homem de confiança de Monnet e de
Libermann. Nessa qualidade foi enviado a Roma. Assim se exprime o

Monnet em

Logo depois de os

meus confrades me
haverem

eleito

meus

superior geral

confrades me haverem eleito superior geral da Congregação, assim como
do Seminário, comuniquei-lhes a proposta que o P. Libermann me fizera,

da Congregação,

P.

carta de 5 de Julho de 1848: "Logo depois de os

desejoso de realizar a reunião das duas Congregações, que

encontram já em presença uma da outra
mente em Bourbon e no Senegal.
e se

meu

Envio, pois, o

com

em

várias

têm o mesmo fim
regiões, nomeada-

assim como do
Seminário,

comuniqueiAhes a
proposta que o

primeiro assistente, que delego para o efeito,

plenos poderes para tratar deste assunto

com

Libermann me

P.

V. Eminência, para a

fizera, desejoso

Devo declarar
reunião como poderoso

reunião das duas

de realizar a

reunião que as duas Congregações desejam ardentemente...

Eminência que, perante Deus, considero esta
meio de perseverança para os nossos duzentos missionários dispersos pelas
diferentes colónias, e como grande apoio para o Seminário, onde devem ser
formados os numerosos candidatos destinados às Missões..." 115
O P. Lovenbruch ia a Roma em nome das duas Congregações. Era homem
V.

também para Libermann: "O P Loevenbruch é todo nosso. 116

de plena confiança

Em

carta de

11

de Julho Libermann comunicava-lhe

"observações sobre o assunto que

ia tratar

em Roma".

as

suas próprias

"Seria útil fazer sobresair

Os motivos que poderia aduzir eram conhecidos:
Obra absolutamente a mesma, seria importante que as duas

a importância da reunião...
g
l

-

Sendo

Congregações
perigos para

2°

-

a

se unissem,

uma e

Congregações, que

têm
se

o

mesmo fim

encontram já

e

em

outra

uma da
em várias

regiões,

nomeada-

presença

mente em Bourbon
e

no Senegal

para evitar rivalidades aborrecidas e cheias de
Sendo a Obra

outra...

A extensão e aperfeiçoamento do bem a fazer nas diferentes regiões,

absolutamente a

onde temos missões: unidos, poderíamos enviar comunidades para as mesma, seria imporcolónias, comunidades que se ocupariam especialmente dos pobres e
tante que as duas
Congregações se
serviriam de padres auxiliares do clero secular...
segunda questão é a do superiorato. Ser-lhe-ia fácil fazer ver a
unissem, para
urgência da mudança, fazendo compreender que, não tendo nunca o
evitar rivalidades
P. Monnet sido educado numa comunidade, quase não podia ter ideia aborrecidas e cheias
exacta de uma boa orientação da Congregação e do Seminário...; que é um
de perigos para
excelente missionário, mas pouco feito para a administração dos negócios.
uma e outra,..
A extensão e
Para este superiorato, se S. Eminência consentir em que me nomeiem
a mim, será preciso obter uma dispensa para que possam nomear-me aperfeiçoamento do
bem a fazer nas
legalmente, embora não pertencendo à Congregação...
A terceira questão consiste nas condições da reunião. Em Roma gostam diferentes regiões,

A

de ver

claro; é necessário apresentar as coisas

com

nitidez..."

117

mesmo Loevenbruch, Libermann enviava também uma

onde temos missões:
carta ao

unidos, poderíamos

Card. Prefeito: "Os espíritos e os corações estão já unidos e o projecto

enviar comunidades

Pelo

muito adiantado.
V. Eminência." 118

O portador desta carta está encarregado de o apresentar a

para as colónias,

comunidades que
se

15

NDX,p.356

16

ND XI, p. 81
ND XII, p. 420

17

118

ND.

VII, p. 136

ocupariam

especialmente dos
pobres e serviriam

de padres auxiliares

do clero secular...
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as duas Congre'

Uma nota do P.

gações, segundo

A

as suas regras e

esta nota
Q

têm

constituições,
o

mesmo fim.

Espírito Santo

consolida'se

-

1

mesmo

pela fusão, a do

com

a aquisição de
pessoal numeroso

Loevenbruch

lembrar, certamente, as recomendações do RLibermann, ficou-nos

Q

do R Loevenbruch:

as

duas Congregações, segundo as suas regras e constituições, têm o

fim;

pela fusão, a do Espírito Santo consolida-se com a aquisição de
numeroso e excelente; a do Coração de Maria ficará mais protegida
sob a égide da existência legal.
A casa do Espírito Santo em Paris é assas grande para comportar todo
2

-

pessoal

o pessoal reunido das duas Congregações reunidas e fundidas

numa

só,

ficará mais prote>

economia de despesas, coisa muitíssimo
importante em tempos de crise financeira, que pode durar ainda vários anos
e comprometer a existência da Congregação, sobretudo do Coração de
Maria, cujos recursos presentes são praticamente nulos, enquanto que os do

gida sob a égide

'Espírito Santo', até agora são superabundantes."

e excelente;

a do

Coração de Maria

da existência

e

haverá,

grande

portanto,

119

legal

Fusão ou supressão?

Com

data de 28 de Agosto de

1848, assinada pelos

PP Monnet,

Libermann, Vidal, Gaultier, Warnet, Hardy e Loevenbruch, foram enviadas
à Propaganda as condições da fusão, expressas

Foi portador do
as

em

120

documento o P Loevenbruch, que apenas "tinha

vantagens da reunião, tendo negligenciado

quais os

7 artigos..."

membros do

falar das

visto

modalidades pelas

'Santíssimo Coração de Maria' queriam garantida a sua

Congregação, para lhe conservarem o espírito e o seu

modo

de vida." 121

Levado pelo ardente desejo de conseguir a união das duas Congregações,
por que preço fosse, e persuadido de que Libermann, depois, remediaria os erros que ele agora cometesse, Loevenbruch apresentou o pedido à
Sagrada Congregação em termos tais que esta acedeu imediatamente,
promulgando um decreto que suprimis pura e simplesmnte a Congregação
do Santíssimo Coração de Maria, dissolvendo-a na do Espírito Santo.
Reza assim o decreto: "Os Eminentíssimos Padres julgaram bem aprovar
as vossas propostas. Por isso a vós compete agora completar a questão da
união das duas Congregações, de tal modo que, deixando de existir a que
tem o título do Santíssimo Coração de Maria, os seus membros sejam
agregados à Congregação do Espírito Santo, tornando-se seus membros e
fosse

alunos.

"122

O decreto era dirigido ao P

Monnet, superior do

'Espírito Santo',

em

26

de Setembro de 1848.

Congregação do Espírito Santo e do Imaculado Coração de Maria
De modo algum podia Libermann conformar-se com este decreto.
Por isso dirigiu-se imediatamente a Roma e obteve outro da Sagrada

Ibid.pp. 137-138

ND.

X, pp. 255-256

ND XI, p. 160
ND XI, pp. 182-183
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com a data de 3 de Novembro, que autorizava a mudar o
da antiga Congregação para 'Congregação do Espírito Santo sob a

Congregação,
título

invocação do Imaculado Coração de Maria' ou simplesmente 'Congregação

do Espírito Santo e do Imaculado Coração de Maria', tendo sido explicado
a Libermann que as duas modalidades do título eram equivalentes. 123
"Disseram-me na Propaganda que as palavras 'consagração' e 'invocação'
têm absolutamente o mesmo sentido..." 124
O decreto de 26 de Setembro foi providencial. Graças a ele, a Congregação não

em

suprimida

foi

França no início do século XX, durante a

perseguição de Emílio Combes.

Libermann
P.

havia

em

Le Vavasseur

desta Obra...,

que

é

muito

certamente

como

difícil,

você pensa. Faça

compreender bem
nos seminários o

previsto

já

"Deus quer que
nos encarreguemos

quando

perigo,

esse

escreveu

ao

26 de Outubro de 1848: "Fui obrigado a tomar

actual estado de
coisas.

Certamente

inimigos de fora mostravam vontade de

que não encontrará

nos incomodar; ameaçavam denunciar-nos, dizendo que o 'Espírito Santo'

por toda a parte o

precauções quanto ao

já

não

existia, pois fora substituído

Nenhuma
E
letra

título, pois

pelo 'Coração de Maria." 125

extremo horror que
encontrou nas

das duas Congregações desapareceu
terras por

no

interessante notar que,

espírito de

do decreto de 26 de Setembro,

alguma Congregação tivesse
Ao P. Le Vavasseur,

se

desaparecido, teria sido a do Espírito Santo e não a sua.

em viagem

mau nome que o Seminário

1850, pelo

Se ainda encontrar
outros

como você

em meados de
Deus escrevia:
certamente muito

mesma

Espírito Santo,

que

Obra...,

pensa. Faça compreender

bem

é

nos seminários o actual

com a

inquie-

tação, evite

tinha, o servo de

"Deus quer que nos encarreguemos desta
difícil,

acaba de passar.

de propaganda pelos seminários de França, e que propusera a

Libermann o encerramento do Seminário do

onde

Libermann, ao contrário da

aumentá-la com o
seu

modo de falar;

estado de coisas. Certamente que não encontrará por toda a parte o

mostre que, pelo

por onde acaba de passar. Se ainda

contrário, estamos

extremo horror que encontrou nas
encontrar outros

modo

de

falar;

com

a

mesma

terras

com o seu
no momento em que

inquietação, evite aumentá-la

mostre que, pelo contrário, estamos

Deus quer curar os males das Colónias e do seu Seminário e que, para o
levantar, precisamos da ajuda de outros seminários."
A seguir, Libermann escreve explicitamente: "Quando você lhes tiver

um

mostrado, por

lado, a

nomeação dos

bispos das Colónias

quando

extinta a antiga Congregação do Espírito Santo;

dela só já resta
lhes

no Seminário

mostrado tudo

tiver

repugnância

um

isto,

em enviar pessoal

único director

não

sei.

-

o

P

e,

por outro,

lhes assegurar

Gaultier

-

...;

que

quando

como poderiam ainda

sentir

para o Seminário." 126

no momento

que Deus quer
curar os males das
Colónias e do seu

Seminário e que,

para o levantar,
precisamos da

ajuda de outros
seminários

Oficialmente a Congregação do Santíssimo Coração de Maria desaparecera, mas na realidade ela continuou como nova seiva em tronco antigo.
"O 'Espírito Santo' continuou, mas "o patrocínio da Imaculada Conceição
foi substituido

123
124
125

126

pelo do Imaculado Coração de Maria." 127

ND XI, p. 308
Ibid. p.

309

ND VII, pp. 137-138
ND XII, PP 73-74
ND VII, pp. 425426
.
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De um

opúsculo que Le Vavasseur

ia

publicar sobre a Congregação do Espí-

Santo e seu Seminário, recomendava Libermann: "E necessário que nessa

rito

bem que, embora espiritanos, continuamos a ser o que éramos." 128
Ao R Arragon, um tanto inquieto com as notícias que chegavam à

notícia se veja

Africa, tranquilizava-o Libermann,

em

25 de Julho de 1848, nos seguintes

"Não fique inquieto... Segundo o próprio desejo dos principais
membros da Comunidade do Espírito Santo, será mais uma substituição do
termos:

uma

que

do

união...

De

de Maria.

O único sacrifício que fizemos foi o de adoptarmos o nome

Santo juntamente

Espírito

com

o do Santíssimo e Imaculado Coração

outra forma, eu não teria aceitado.

"129

Missionários do E. Santo e do Im. Coração de Maria

Em

de 1848 escrevia Libermann a Le Vavasseur: "Se os nossos

fins

como devem, daqui em diante, assinar as suas
pode dizer- lhes que as assinem simplesmente 'Mis.Apost.' ou 'Mis.do
Espírito Santo e do Im. Coração de Maria'. Neste último caso poderiam
confrades lhe perguntarem
cartas,

130
escrever-se as iniciais: 'C.S.S. e Im.C.M.'

Em

Maio de 1851 censura Libermann muito suavemente o

eu seja obrigado

Arragon,

:

Porque assina (só) 'Mis. do E.
Coração de Maria? Ou não tomou conhecimento das explicações bastante
pormenorizadas que lhe dei há dois anos?... Deve assinar 'Mis. do Esp.e do
Im.Coração de Maria.'" 131
ralhar-lhe.

"É possível que

P.

"Agora uma palavra a
Santo?' Então já abdicou do SS.

que suprimira a menção do Coração de Maria

a passar aqui
(no Seminário do

Inquietações quanto à fusão

Esp. Santo) toda

As

inquietações dos filhos de Libermann quanto à fusão tinham eco

a semana, se Deus

na alma do

quiser que a coisa

escrevia

a

dir-lhe-á

que nos unimos ao

se arranje... Se

Deus

quiser a

pai,

que procurava

Le Vavasseur: "O

tranquilizá-los.

eclesiástico

'Espírito Santo'.

Em

14 de Junho de 1848

que vai levar-lhe esta carta

De

facto, trata-se disso,

mas a

união ainda não está completada, embora aqui digam que sim." 132

Em

reunião, ela

2 de Julho escrevia a outro correspondente: "E possível

que eu

seja

obrigado a passar aqui (no Seminário do Esp. Santo) toda a semana, se Deus
realizardes nas

quiser que a coisa se arranje... Se
condições que nós

sempre desejámos.
Reze

Deus quiser a reunião,

ela realizar-se-á

nas condições que nós sempre desejámos. Reze e diga aos nossos queridos
confrades que rezem também." 133

O mesmo escrevia a seu

e diga aos

nossos queridos

mento em

confrades que

estar madura...

rezem também."

vela por nós." 134

No
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"A questão do nosso estabelecimas ainda não está terminada, por ainda não
entanto, não tenhas receio, pois a nossa querida Mãe
irmão Sansão:

Paris é verdadeira,

Amadeu Gonçalves Martins

Em

8 de Agosto escrevia ao

nada

'Espírito Santo'

com

P.

Remígio Bessieux: "Sobre a questão do

está ainda decidido.

De modo geral aqui esperamo-la
com alegria a vontade de

indiferença, prontos a reconhecer e a aceitar

Deus no

no

'sim' e

'não'

da Propaganda." 135

em 25 de Agosto, escrevia novamente a Le Vavasseur:
que a questão está muito adiantada... mas repito-lhe novamente
que, mesmo no ponto em que as coisas estão, recuarei, se não tiver a certeza
Dias depois,

"Dir- lhe-ei

de que,

feita a fusão,

a

Congregação conservará o seu fervor e

perfeita

regularidade." 136

em

Finalmente,

fins

de Dezembro de

Vavasseur, seu braço direito: "Contra toda a
os Padres

do

termos e de

Espírito

modo

1848 escrevia ao

minha

Santo está consumada, e penso que

a podermos estabelecer as coisas

Reacções à fusão
Libermann, nas negociações da

fusão, agiu

mesmo Le
com

expectativa, a união

como

em

muito bons

desejamos." 137

sempre sozinho, por impossi-

bilidade de consultar os confrades. "...Eu queria e devia consultar-vos a
todos, mas as circunstâncias são tais, que a questão perder-se-ia, se tivéssemos de esperar as vossas respostas. Fui, pois, obrigado a agir, consultando

apenas os confrades aqui presentes
união senão

E

com

por conseguinte, não posso aceitar a

prossegue: "Sou obrigado a contar

a adivinhar, o

dos

e,

condições claras e vantajosas."

melhor

com

a confiança da Congregação e

possível, as intenções e

pontos de vista de cada

um

membros e agir em consequência." 138
Os mesmos sentimentos exprime à comunidade de Dacar: "Como

as

não podiam... chegar a tempo, e a conclusão das negociações,
no caso de a fusão vir a realizar-se, não podia, de modo nenhum, sofrer
demoras, presumi que teríeis suficiente confiança em mim e que ficaríeis
vossas cartas

satisfeitos

com

as

condições

em

que eu a concluísse..." 139

Alguns confrades, porém, só tiveram conhecimento da fusão através da
falsos boatos, criados pela inimizade contra Libermann.

imprensa ou de

Os

seus inimigos, que eram muitos, e outras pessoas que desejavam a
Congregação do Espírito Santo em estado de fraqueza, para realizarem os
seus intentos e planos, nem sempre puros, criaram boatos e deturparam a
verdade. Por isso, espalharam-se falsas notícias, difundidas pelos jornais, que

provocaram descontentamento

em

alguns padres de Libermann a trabalhar

nas missões, sobretudo da ilha Maurícia.

De

lá

P. Thévaux a Libermann: "O P Le Vavasseur ter-lhe-á
Comunidade da Maurícia não lhe terá testemunhado muito

escreveu o

insinuado que a

contentamento com a reunião das duas Congregações.
o P Lavai foi não ter sido prevenido de antemão e

135

136

Ibid.
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PP 355-356
.

ND XII, P 6
ND XII, pp. 227-228
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137

138
139

Ibid.

P 367
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pelos jornais

ou outras

vias indirectas.

contra a reunião e disse

em

O R Thiersé declarou-se abertamente

voz alta que será tudo o que quiserem, menos

da Congregação do Espírito Santo... Todos aqui pensam que agora não

somos obrigados a nada.

uma

de tomarmos

Padre nos vai

Sr.

No

entanto, todos estão de acordo

em

que, antes

última decisão, precisamos de receber as regras que o

dar..."

140

também os dizeres de
membros da antiga Congregação, que falavam da absorção da
Congregação de Libermann pela do Espírito Santo.
"Não é de admirar - escrevia Libermann - que, antes de nos
conhecerem, tenham tido uma certa afectação em publicar que seríamos
Para esta agitação dos espíritos contribuiram

alguns

engolidos, absorvidos, pela Sociedade

um

disso.

Mas

Uma
que

me

à união

foi

levou
o

Espírito Santo.

Provinha

mesmo

isto

de

persuadido

enfim, tudo passou." 141

das atoardas postas a circular era a das finanças. Libermann

desmente: "Não

em

a entrar

foi,

de

modo nenhum,

o embaraço financeiro que

me

levou

mas não
o pensamento do bem

negociações. Seguramente que não somos ricos,

pensamento do

estamos embaraçados...

bem imenso a

imenso

O que

me

levou à união

foi

afazer..." 142

Não

fazer...

do

certo receio de que se dissesse o contrário e se ficasse

nega,

financeiro.

no entanto,

"A

exacto. Assim,

que a fusão tenha trazido

um

divina e adorável Providência veio sempre

no ano

anterior à nossa união

com o

certo desafogo

no momento

'Espírito Santo', todos

os nossos recuros estavam esgotados e teríamos sido obrigados a despedir,

pelo menos,

O

um

terço dos alunos. Tendo-nos unido ao 'Espírito Santo'..

aguentar-nos..." 143

podemos

continuou por muito tempo nas Colónias. "Sei escreveu Libermann
que ainda manipulam os espíritos nas Colónias e que
ainda se tecem intrigas à nossa volta. Tudo isto nos obriga a uma certa
espírito de intriga

reserva e prudência." 144

Em

Outubro de 1848 escrevera Libermann ao seu amigo
com os do 'Espírito Santo'
correram tantos boatos falsos e disseram-se tantas falsidades, que naturalmente alguns chegaram aí... Pode tranqulizar-se, que neste assunto não há
nada de desfavorável para nós." 145
"Quanto à pobreza, todos a querem praticar como nós. Em suma, penso
que todos estão muito bem dispostos... Mas contaram-lhes tais fábulas a
nosso respeito, que ficaram cheios de medo e desconfiança. Compreende-se
que tenham assim procurado criar dificuldades. Estas, porém, desapareceram, logo que desapareceu a desconfiança." 146
princípios de

P Gamon: "Acerca

140
141

142

141

144
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da notícia da nossa união

Amadeu Gonçalves Martins
As

Ao

do

intrigas

P.

Hardy

não sabia
R Hardy
tecia nas trevas. A primeira reticência aparece em carta de 26 de Outubro
de 1849: "Tudo continua bem no interior da Comunidade; só o R Hardy é
que não. Causou-nos muitos aborrecimentos, mas sem resultados... Continua
a ser um santo homem, mas de espírito arrevesado, que foi tormento para o
R Fourdinier e sucessores. Aliás, não nos incomoda em nada; simplesmente
torna-se inútil para tudo." 147 Em breve, porém, vai Libermann ver que o
R Hardy não era apenas inútil; era muito nocivo. "Este ano tivemos muitas
elogiar globalmente

Libermann que

e

um

os padres da antiga Congregação,

andava a

deles

traído. Ignorava a

trama que o

grandes dificuldades da parte dos seminaristas...". 148

dificuldades era o
('atrevido')

O

R Le

,

R

Hardy. Libermann, jogando

escreveu: "o

com

R Hardy incomoda-nos muito

Vavasseur, depois de ter contado ao

O

fautor destas

o termo 'hardy'

atrevidamente." 149

RSchwindenhammer

algu-

mas proezas' do R Hardy, escreveu: "Tive uma terrível altercação com ele,
na presença do nosso Superior: levou para tabaco, mas eu ofendi a Deus, e
150
isso é maior mal que tudo o resto."

Ao R

Francisco, antigo secretário de Libermann, escreveu o

Vavasseur:

"O R Hardy

é

uma boa

mesmo Le

fonte se méritos para o nosso bondoso

Virgem lha deixará por muito tempo..." 151
Em 6 de Setembro de 1850 Libermann fala da ausência dele da Comunidade e acrescenta: "Felizmente o R Hardy ainda não voltou." 152
Por fim foi compelido a sair da Congregação, que lhe assegurou uma
pensão de 1.500 francos por ano, enquanto isso fosse possível.
A partir de então, a desordem entre os seminaristas - ele era o fautor Pai;

não

sei se

a Santíssima

,

modo a poder Libermann escrever: "O Seminário vai bem,
mas os seminaristas são poucos." 153
Pouco tempo depois, o R Hardy morreu tragicamente, "mesmo à porta
enorme carroça, que transportava
do Seminário, esmagado por uma
desapareceu, de

água". 154

Dificuldades

O
as

com o Arcebispo

Arcebispo de Paris sempre pretendeu

Colónias francesas,

como

não apenas sobre
Congregação do Espírito

ter jurisdição

até sobre a própria

Santo.

Duas semanas após a inauguração do noviciado de La Neuville,
Libermann escrevia ao R Carbon, do Seminário de Paris: "Esperávamos
que, com o tempo, uma vez que tivéssemos começado a trabalhar, os

147
148
149

150
151

152
153

154
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congregação do espírito santo e do imaculado coração de maria

preconceitos,

que

sempre

se

levantam

contra

obras

as

incipientes,

bem encamique se falava em

cairiam pouco a pouco... Estavam as coisas assim, bastante

nhadas para nos darem algumas esperanças, quando soube
nomear o Sr. Arcebispo de Paris chefe de todas as Colónias francesas, e que

em mente fundar uma sociedade

ele tinha

Se

missionária para os Negros.

acontecesse, far-nos-ia muito mal: seriam duas obras a arrastar-se,

tal

a impedir-se de terem êxito.

Eu

ficaria

verdadeiramente

assim as excelentes disposições que o

Sr.

aflito

por prejudicar

Arcebispo tomaria a favor dos

Negros das Colónias francesas, de que nós nos ocuparíamos muito a

sério,

logo que tivéssemos gente para enviar..." 155

Libermann com o Arcebispo provinham de
na nova Congregação do
Coração de Maria. Libermann desabafa com o P. Carron: " A minha aflição
é que me tenham denegrido tanto no espírito do Sr. Arcebispo de Paris.
Se ele conhecesse a minha aflição, teria compaixão de mim... Não é o
receio de ele me tirar um candidato... Ainda que mos levasse todos, eu
nada faria para os reaver... Asseguro- lhe que este seu descontentamento é,
no momento presente, a cruz mais pesada que eu tenho de levar." 156
Em carta à Madre Javouhey fala Libermann dos "inimigos que tem em
Paris" 157 Eram sobretudo eles que influíam no ânimo do Arcebispo.

Algumas das

dificuldades de

seminaristas ou padres que desejavam entrar

.

Com

a fusão, as dificuldades

com

ele cresceram.

Em

20 de Janeiro,

Libermann pediu- lhe audiência, para lhe "dar explicações sobre as
mudanças introduzidas nas Constituções do 'Espírito Santo'... Tal audiência
foi-lhe concedida dois dias depois. Por parte do Arcebispo foi pouco
pacífica, pois logo no dia seguinte exigiu, por escrito, resposta a quatro
questões. A primeira era o envio de uma "cópia autêntica do pedido feito
pela Comunidade a Propaganda para obter a mudança das Constituições,

com
"Sofro muito por

me
ao
e

ver

em

os nomes dos signatários" e a quarta era a resposta à seguinte pergunta:
"De que autoridade tinham, desde 1 de Janeiro, os poderes que exerciam na

diocese de Paris?..." 158
oposição

meu Arcebispo

em desgraça

perante ele."

estas questões e, em 26 de Fevereiro,
com o próprio Arcebispo, D. Sibour: "Sofro muito por me ver em
oposição ao meu Arcebispo e em desgraça perante ele." 159

Libermann responde a todas

desabafa

Em

Agosto escreve-lhe novamente: "Tenho a honra de
Rev.ma uma folha anexa com o projecto de uma
carta à Propaganda, relativamente às mudanças introduzidas nas novas
de

9

apresentar a V. Exc.

Constituições e o regresso às antigas. Espero que V. Exc.

Rev me

veja nelas

a pureza das nossas intenções e a sinceridade dos nossos desejos

sermos agradáveis." 160

155

156
"

15

158

Ibid. p.
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Ibid. pp.

189-192

George Goyau - La Cong. du

St. Esprit, p.

139

em

lhe
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Seis dias depois, escrevia ao

R

Lanurien, que

uma

iria fazer

visita

ao

"Quanto ao arcebispado, importa fazer bem compreender o estado
Q
das coisas: 1 - fazer sentir bem que nós encarámos a questão com toda a
Ministro:

moderação, tendo respondido

com

todo o

2

respeito...;

g
-

que até nos

oferecemos para nós mesmos escrevermos a Roma, a pedir-lhe que faça ela
as

mudanças, que possam

em

consiste

as

satisfazer

o

Sr.

Arcebispo

3

e

-

que a dificuldade

novas Constituições nos fazerem depender directamente da

Propaganda, devido a serem aprovadas por

Em

;

ela..."

161

carta de 21 de Janeiro de 1850 ao vigário apostólico D. Bessieux,

Libermann

fazia a síntese

o Arcebispo de

Paris...

do problema: 'Tivemos uma

difícil

questão

com

Nas novas Constituições o Arcebispado conserva

apenas a jurisdição ordinária, e a Sociedade

fica

directamente submetida à

Santa Sé.

Imediatamente após a fusão - continua Libermann - dei dela conheci-

mento ao

Sr.

Arcebispo e

Estamos neste momento
se resolva

em

eis

que rebentou

instância

uma

terrível

na Propaganda, para que

tempestade.
esta questão

amigavelmente." 162

Libermann faleceu sem ver solucionada a questão, que
P. Schwindenhammer.

só o foi cerca de

um ano depois, no superiorato do

O êxito da fusão foi total
Segundo Libermann, antes da fusão era
que estava

em

em

Escreveu, de facto,

"Os

PP.

Warnet

a

Congregação do Espírito Santo

perigo de desaparecer, e não a do Coração de Maria.

28 de Dezembro de 1848, ao

e Gaultier estão-nos tão unidos

como

P.

Le Vavasseur:

qualquer

um

de

vós...

"Os

PR

Warnet

Qaultier estãowos

Estão cheios de alegria e consolação, por verem as reformas e a ordem

tão unidos

no Seminário. É certo que, se nós não tivéssemos vindo, o
Seminário no próximo ano já não existiria." 163
A princípio, nem todos partilhavam dos sentimentos dos PP. Warnet e
Gaultier. "Um bom número de membros do 'Espírito Santo' receava veda

qualquer

introduzidas

absorvida e substituída pela Congregação do SS. Coração de Maria; vários
outros receavam reformas." 164

vós.,.

como

um de

Estão cheios
de alegria e

consolação, por

verem as reformas
e

Libermann a Mons. Barnabo, da Propaganda Fide. De
facto, esta, do mesmo modo que o Núncio de França, não queria ver na
165
reunião, mais do que uma substituição foi o termo que utilizaram..."
Ao P. Le Vavasseur escrevia: "(Os padres do Espíririto Santo) estão
encantatados por... me verem a mim encarregado da Obra." (96)
Isto escrevia-o

e

a ordem

introduzidas no

Seminário.

E

certo

que, se nós não
tivéssemos vindo,

como

o Seminário no

hoje soube, a Congregação do Espírito Santo e a do SS. Coração de Maria

próximo ano já não

Por sua vez, o
se

reuniram

P.

Weber

numa só,

regozijo-me

161

Les Spiritains - H. Koren

162

ND XIII,

163

NDCompl.,p. 152

164

ND XII, p. 202

165

166

p.

Ibid. p.

288

ND.

p.

II,

escrevia

em

com

2 de

isso,

Novembro de

pois é para

1848: "Se,

bem dos Negros." 166

existiria."

71
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"Não

se asuste

Ao

com

P.

Le Vavasseur, convidado por Libermann a

regressar à França para

as dificuldades que

o ajudar na administração da Congregação, escrevia

pensa encontrar

"Não

no novo estado de

de

coisas: os antigos

dispostos; são maleáveis, cheios de

se asuste

coisas: os antigos

Ao

as dificuldades

membros do

em Junho

de 1849:

que pensa encontrar no novo estado

bem

'Espírito Santo' estão perfeitamente

boa vontade..." 167

um

ano antes de morrer: "Não lhe falo do
Santo', que ultrapassou todas
nossas esperanças. Deus abençoou-nos, embora o não tenhamos mere-

membros do
'Espírito Santo'

com

as

P.

Tiago Lavai escrevia

com

da nossa união

êxito

o

'Espírito

estão perfeitamente

cido."

bem

dispostos; são

maleáveis, cheios

Esta união era da vontade de

de boa vontade..."

Ao

P. Tiago

escrevia

Lavai

um ano

Em

Maurícia, assim se

duas Sociedades sempre

êxito

lhe falo do

da nossa

'Espírito Santo',

que ultrapassou

esperanças.

Deus

abençoou-nos,

merecido."

menos

e a sentir talvez, dentro de alguns anos, dificuldades e oposições

maior facilidade para

Roma

fracassar,

pelo

a vegetar por muito
tais,

as suas obras ficariam entravadas. Pelo contrário, tendo-se real-

izado a união, as nossas obras
ter

já

tomam uma

grandíssima amplitude e vamos

as realizar. Esta facilidade far-se-á sentir

não teremos que

e pelo Governo...

Com

lutar contra

uma

sobretudo

Sociedade aprovada por

esta união asseguramos ainda,

em

certa

medida, recursos materiais para a manutenção do noviciado e subsistência
dos missionários que já estiverem fora de combate.

embora o não
tenhamos

não a

ficaria exposta, se

tempo

na Guiné:
todas as nossas

de Deus...

Maria

que todas

união com o

me pareceu ser da vontade

Se tivéssemo ficado separados, a Sociedade do Santíssimo Coração de

antes de morrer:

"Não

Deus

Dezembro de 1848 às comunidades de Bourbon e
exprimia Libermann relativamente à fusão: "A união das

carta de 29 de

Considerando tudo

isto e

vendo também que, unindo-nos ao

'Espírito

Santo', conservávamos o nosso espírito próprio e a nossa consagração ao

'Santíssimo Coração de Maria', julguei ver nesta união vantagens para as

duas Congregações. Parecia-me ver nela a vontade de Deus e parecia-me
certo o assentimento de todos os

membros da Congregação..." 168

Poucos meses antes de morrer, ainda Libermann exprimia a sua convicção e certeza de que Deus queria que a união se realizasse e que ninguém

A fusão do Espírito Santo' com a do 'Santíssimo
Coração de Maria' foi, sem dúvida, um dos maiores acontecimentos da
história da Igreja no século XIX.
poderia duvidar disso.

foi,

6.

A reforma das colónias francesas

A

seguir à fusão, foi possível a

sem dúvida,

Em

Libermann a reforma das Colónias, que

um dos capítulos mais belos da sua vida.

9 de Agosto de 1850 escrevia Le Vavasseur ao

vangloriaremos de ter dado bispos à Colónias, pois

R

Blanpin:

"Não nos

isso seria jactância,

mas posso dizer, com toda a verdade, que, sem o nosso Superior, ou mesmo
sem a nossa acção nos problemas religiosos das Colónias, este grande
acontecimento estaria ainda muito longe do ponto a que nós o levámos.
Seria

difícil,

ND XI.

167

Cf.

168

ND. X
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muito

difícil,

dar

uma

ideia das penas,

arrelias,

fadigas e

Amadeu Gonçalves Martins
caminhadas, correspondência e
para cá, a

nomeação dos

visitas

Bispos..."

que lhe tem custado, de há

um

ano

169

Antes, a Congregação do Espírito Santo estava demasiado fraca para,

nem

sozinha, aguentar as Colónias,

tinha a simpatia que outrora tivera

O galicanismo governamental
O que mais feriu o coração do
referência

no

temporal e de

P.

Leguay

foi a censura, a

que fizemos

capítulo anterior, de "fazer excessivas concessões ao poder

uma

certa tendência a afastar-se da sã doutrina".

nunca desmereceu dos

seus antecessores o apego

filial

De

facto, ele

à Santa Sé e à sã

doutrina.

Por

isso

ninguém

é que

me

faz...,

está mais longe

temporal, concessões contrárias à

na minha

porque,

do que eu de
fé,

,

mas que

a

minha

fiquei

muito sentido:
ao poder

fazer concessões

à disciplina da Igreja e à sã doutrina, e

de

preciso

situação,

respeito e resignação a

mas confesso que

algumas consolações, que eu dispensaria,
virtude

com

desabafa dolorosamente: "Recebi

censura que V. Eminência

alguns

mesmo em

em

fraqueza teria gosto

encorajamentos

e

de

desejo, se tivesse mais

receber e que não seriam

inúteis..."

O desabafo continua: "A minha posição é cem vezes mais penosa do que
não posso dar um
passo sem ele,
e tenho sempre motivo para recear suspeitas, que não
posso evitar, para bem da Religião, senão com extrema prudência". "Mas escreve ainda na mesma carta - nem por isso reconhecemos menos a
omnipotência da Igreja em tudo o que se refere ao poder espiritual."
Leguay pôs o dedo numa das maiores causas da desordem moral e

"A minha posição
é

cem

vezes mais

penosa do que a dos
Bispos relativamente

a dos Bispos relativamente ao poder temporal, pois

mahestar existente nas Colónias francesas, o galicanismo governamental,

que

se intrometia

continuamente nas questões

"O Governo não
apostólicos,

queria nas colónias

mas apenas

bispos

nem

sequer vigários

prefeitos apostólicos e Congregações".

Quanto mais

170
fraco fosse o poder religioso, mais facilmente o dominaria.

O

próprio

P Libermann

e portarias,

e

que tem sido

uma

e tenho

suspeitas,

bem da

senão com extrema

em

15 de

um

regime de

das causas principais das desgraças do clero,

que é obstáculo invencível aos esforços do seu zelo pelo progresso do
'Memorial dos Bispos', que para

eles escreveu, adverte-os

Libermann

de que vão encontrar na administração das suas dioceses e nas relações
os governadores dois inimigos: a ignorância

com

e o espírito de domínio...

A

ignorância será frequentemente causa de grande mal. Estes militares não

têm qualquer ideia do direito
não são da sua competência...
169

ND-Compl.,p.

170

APE

171

ND XII, p. 411

eclesiástico... e ingerir-se-ão

em

matérias que

153

America- Antille,

fls.

923r

-

que não

Religião,

sentimento religioso e da moralização dos povos." 171

No

sempre

motivo para recear

que até agora regeram os

assuntos eclesiásticos nas Colónias criaram nestas terras
excepção...,

não posso dar

um passo sem ele,

prudência"

escreveria ao Ministro dos Cultos

Outubro de 1850: "Os decretos

pois

posso evitar, para

religiosas.

nem

ao poder temporal,

924v
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O

espírito

de domínio é ainda

pior. Estes

homens, habituados

Para

com

realizar

êxito

a obra

direito estabelecido a favor dos Bispos..." 172

A

apostólica que

Deus

lhe confiava,

o clero precisava

de

uma grande

liberdade, junta a

uma

matéria

ponto pelo

ficarão melindrados, se ficarem limitados neste

eclesiástica;

a decidir

mesmo modo em

despoticamente de tudo, quereriam agir do

luz destas dificuldades,

que o poder temporal levantava ao poder

Libermann reconhecia que o clero colonial era pelo menos "tão
bom como a maioria do clero francês. 173
Libermann mostra exemplos práticos: 'Tara realizar com êxito a obra
apostólica que Deus lhe confiava, o clero precisava de uma grande
espiritual,

liberdade, junta a
organização

uma

um

organização vigorosa e sustentada por

poder

eclesiástico forte, capaz de se fazer respeitar pelos seus padres, e livre de toda
vigorosa e susten-

a entrave e de toda a influência por parte da autoridade civil.
tada por

um poder

O

eclesiástico forte,

Prefeito apostólico

não podia

qualquer mudança, sem o con-

fazer

capaz de se fazer

sentimento do Governador ou do Director do

respeitar pelos seus

contrário, muitas vezes lhe

De

padres, e livre de

toda a entrave e de
toda a influência

por parte da
autoridade

civil

Ora o que

existia era o contrário disto..."

em

seis

seis

impunham

as

Interior. Estes é que, pelo

colocações e mudanças dos padres.

meses, o Prefeito era obrigado a enviar ao Governador

membros do seu clero; e estas notas, a que o
Govenador e o Director do Interior juntariam as suas, muitas vezes opostas
às do Prefeito, ou corrigindo-as, eram enviadas ao Ministro. E mais do
que isso: na mesma folha estes senhores acrescentavam notas sobre o
notas sobre todos os

próprio Prefeito, que, por conseguinte, era considerado e tratado

como um

subalterno.

Se

um

do Governador, em breve
Governador tinha o poder de embarcar não só os

prefeito quisesse resistir às exigências

era esmagado, pois o

simples padres,

como

até o seu chefe, de tal

anos, foram embarcados à força seis padres",

A última grande obra de Libermann
O último grande capítulo da vida de
tornada possível

colónias,

com

a

que, nos últimos seis

Libermann

fusão

das

revolução de Fevereiro de 1848, que instalou

Os

modo

um deles o P

duas

Monnet.

foi a

reforma destas

Congregações e a

um governo mais

liberal.

assuntos eclesiásticos coloniais, que até então eram tratados

Ministério da Marinha,

com que Libermann

transferidos para o Ministério dos Cultos. 174

com o

se entendia muito bem, foram

Também com

este Ministério as

relações continuaram a ser boas.

Para a reforma das Colónias francesas o primeiro passo a dar era a
criação de dioceses coloniais. Já em Abril de 1845 Libermann escrevia ao
R Le Vavasseur: "E de esperar que brevemente se opere uma mudança nos

assuntos religiosos das Colónias...

Quando

esta questão tiver sido discutida

nas Câmaras, conseguir-se-á finalmente essa

males das Colónias..." 175

172
173

174
175
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mudança para remediar

os

Amadeu Gonçalves Martins
Cinco

dias depois acrescenta

em

carta ao

mesmo: "O problema das

Colónias vai ser resolvido; é muito provável que se

Segundo Libermann a nomeação de bispos

nomeiem

bispos." 176

residenciais era quase indis-

pensável para a solução destes problemas, mas havia ainda muito a esperar,
pois os problemas arrastavam-se.
sair o clero colonial do labirinto em
Libermann pede informações e pormenores

Era absolutamente necessário fazer

que

Para

se encontrava".

que possam

débil". "Estou

mim

sequer a

úteis...

para poder defender os interesses das

o poder espiritual até então infelizmente muito

firmemente resolvido - escreve categórico - a

depender para o fortalecer

com

fazer

tudo o

todo o cuidado de não lhe

tirar

menor parcela." 177

Já depois da fusão,
as

ou

ser necessários

Colónias... e fortificar

que de

isso

Colónias ao

em

15 de

Outubro de 1849, escrevia uma carta sobre
a
por
conhecer os profundos

Ministro dos Cultos,

Sr.

sentimentos religiosos do

Sr.

Ministro e os seus sinceros desejos de libertar

a Igreja de todas as entraves que, por toda a parte, o poder civil procura

impor

-lhe."

178

"Os dois Ministros (dos Cultos e da Marinha) - escrevia Libermann ao
em 25 de Dezembro de 1849 - mostraram
excelentes disposições e mesmo zelo em promover, com vantagem para

Card. Prefeito da Propaganda

a Igreja, os problemas eclesiásticos destas

mente a erecção de

três bispados."

Foi decidida definitiva-

terras...

179

Foi igualmente determinado que os Bispos das Colónias gozarão dos

pleno poderes que

as leis

da Igreja nos dão

em

matéria espiritual e que

serão igualados aos Bispos de França, especialmente nas suas relações

com

o Governo." 180
Estava

satisfeita,

devido sobretudo aos seus esforços,

uma

grande

aspiração de Libermann, a erecção das dioceses coloniais.

Libermann,

Após

homem

da confiança do Governo

a criação das dioceses, o Card. Prefeito da Propaganda encarregou

de lhe apresentar os candidato o

P Libermann, que

era

também homem da

confiança do Governo. 181

Libermann começou,

pois, a recolher informações.

requeridas era já sua antiga ideia que duas
espírito administrativo.

homem
é

u

O

eram

mais importante é o

de piedade e virtude. Se for possível

bom; mas, a

ter

de escolher, eu prefiro

bom

aliar

um

Como

qualidades

essenciais: a piedade e

o

administrador e o

também

a teologia...,

administrador piedoso e

humilde." 182
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Após

ter colhido

informações pelo menos sobre dez padres,

foi ter

com

Ministro dos Cultos, "que queria ter padres dignos do desempenho deste

O Ministro - escreveu Libermann - "discutiu comigo diferentes

alto cargo".

O P.

Desprez

parecia ser

um

candidato ideal:

"de 43 anos de

me

candidatos, riscando todos aqueles contra os quais eu

Mandou chamar o

nomes que eu

os quatro

deviam

Secretário, à

ser

escolhidos.

minha

pronunciava.

presença, depois de termos discutido

apresentava, para saber quais os três dos quatro

Acabaram por

os

sê-lo

PP.

Leherpeur para a

Martinica, Lacarrière para Guadelupe e Desprez para a Reunião (Bourbon).
idade, reunia

todas as qualidades
desejáveis

num

Segundo Libermann, que
candidato

num

ideal:

os escolheu, o

sabedoria e amabilidade",

e piedade sólidas,

"com capacidade

talentos, habili-

uma nova diocese."
O P Leherpeur, "de

dade nos negócios,

dedicação,

sabedoria e

diocese e de sabiamente a governar."

"com capacidade
suficiente

bem

para

Desprez parecia ser

um

bispo: virtudes, e piedade sólidas, talentos, habilidade nos negócios,

bispo: virtudes,

O

amabilidade",

P

"de 43 anos de idade, reunia todas as qualidades desejáveis

Lacarrière

P.

53 anos de idade",

prudente,

firme,

não

foi

suficiente para

"homem

moderado..., capaz

nenhum

bem

organizar

piedoso, cheio de zelo e

de organizar

uma nova

dos dez sobre os quais Libermann

numa lista de três em 30 de
Junho de 1850. Vivia no convento de S. Miguel, rue Saint-Jacques, Paris. 183
"Por dois decretos de 18 de Dezembro de 1850, mandados publicar
primeiro pediu informações, mas que figurara

organizar

uma nova diocese

pelo Presidente da República, eram, pois, criados os bispados da Martinica,

Guadelupe

e

Reunião, e nomeados para eles respectivamente os PP.

Leherpeur, Lacarrière e Desprez." 184

Tenho ainda grandes

trabalhos a fazer

Apesar de os Bispos estarem

já

nomeados, os trabalhos de Libermann

com as Colónias ainda não estavam terminados, como ele mesmo nos diz
em 30 de Agosto de 1850: "Os Bispos das Colónias estão nomeados" mas
"tenho ainda neste momento grandes trabalhos a fazer para regular os seus
problemas. Só depois ficarei livre... Pôr as Colónias em bom caminho
é assunto importante para a glória de Deus e, se eu não me ocupasse
disso a sério, jamais se faria esse trabalho; vale, pois, a

assunto e fazer
feitos."

um

pequeno

sacrifício

pena ocupar-me deste

de tempo, depois de tantos outros

já

185

Libermann teve a peito preparar

as

novas dioceses de

tal

modo

os seus

Bispos não tivessem nelas grandes problemas. "Havia muitas pequenas

que era necessário não esquecer e Libermann entra em pormenores,
como: "acusar ao Ministério da Marinha a recepção da cruz peitoral de
D. Lacarrière e a nomeação do seu Vigário geral; tratar com o Governo das
cidades que seriam a sede das dioceses (19); adaptação de igrejas já
existentes a catedrais, ou criação de catedrais novas; obtenção de uma
coisas
tais

biblioteca para cada paço episcopal, que era necessário

183

184
185
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também

criar,

pois

Amadeu Gonçalves Martins
não havia paços. Seriam necessários os cabidos dos cónegos para a recitação
do ofício divino? 186

Honras

Do

Em

e precedências

que Libermann teve de

se ocupar!

Mesmo

das honras e precedência!.

Outubro de 1850 escrevia ao Ministro dos Cultos: "Não sendo
o comandante militar das Colónias general de brigada... não deve ter
precedência sobre o Bispo... Assim o lugar deste é imediatamente a seguir ao
do Governador..." As propostas de Libermann eram tidas em consideração,
segundo ele mesmo escrevia em 12 de Dzembro de 1850:" A Comissão
relativa ao exame das questões concernentes à vossa posição de bispos na
hierarquia dos poderes locais da Colónia reuniu-se hoje numa sessão de três
horas, tendo passado em revista e decidido estas questões do modo mais
satisfatório, e é com verdadeira satisfação que tenho a honra de vir imediatamente prestar contas a V. Exc. Rev. ma o que foi decidido..." 187
15 de

"Continuará a
haver distinção

bem marcada

A cadeira do Governador
Em

15 de

os

Dezembro de 1850 Libermann

escrevia ao Ministro dos

Cultos "sobre o lugar a ser ocupado pela cadeira do Governador da

Colónia
ficar

e o

banco da Administração... A poltrona do Governador deve
coro..., mas de modo a que as cerimónias se façam

entre

membros da

Congregação

e os

padres seculares
das Colónias;

mas

evidentemente no

esta distinção

com facilidade..."
Quanto ao banco da Administração, houvera, outrora, graves questões
em Guadalupe. Por isso escreve Libermann a D. Lacarrière: "Talvez pudesse
V. Exc. Rev.ma dizer ao Governador que, em princípio, o lugar do
administrador não é na capela-mor; que deve ter, sem dúvida, um lugar de
distinção na igreja, mas não no santuário. Poderia acrescentar, todavia, não
querer causar- lhe pena, tocando actualmente nesta questão"... 188

Acrescenta Libermann que se

isto fosse dito

em

espírito

não pode nem deve
manifestar-se no

Seminário"

"No momento

de paz e suavi-

dade, satisfaria o Governador, e a decisão seria assim remetida para mais tarde.

actual precisamos,

mais do que
nunca, de ser

Seminário do Espírito Santo, Seminário das Colónias

Uma

severos

dupla tarefa se impunha agora a Libermann: continuar a enviar

padres para as Colónias,

mas

só depois

escolhidos. "Continuará a haver distinção

de devidamente formados ou

bem marcada

entre os

admissão dos
padres para o clero

membros
colonial...;

da Congregação e os padres seculares das Colónias; mas esta distinção

não pode nem deve manifestar-se no Seminário", escreveu Libermann
em princípios de Janeiro de 1849 e, cerca de um ano depois, escrevia
novamente ao Ministro dos Cultos: "No momento actual precisamos, mais
do que nunca, de ser severos na admissão dos padres para o clero colonial...;
não admitiremos, para o futuro, senão padres materialmente desinteressado,
dedicados e cheios de zelo." 189

186
187
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189
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não
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padres material'
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Têm de procurar
um clero bom,

procurar

regular, dócil, e

seguir,

cheio do espírito

do seu estado" e a
seguir,
os

expõedhes

meios para

isso

No

'Memorial' aos Bispos, Libermann recomendava também:

um

bom,

clero

regular, dócil, e

expõe-lhes os meios para

isso.

"Têm de

cheio do espírito do seu estado" e a

190

No mesmo

'Memorial' escreveu também
"Quando chegámos ao
encontrámos entre os alunos alguns bons elementos, mas
encontrámos outros de mau espírito e tivemos grandes dificuldades a
vencer..."" Mas essas dificuldades foram vencidas, e em 13 de Novembro de
:

Seminário,

1850, Libermann já podia escrever:

""

poucos alunos, mas piedosos e regulares"

"O Seminário

bem. Reina

vai muito

abençoou-nos depois de nos
tribulações."

Além

Seminário vai muito bem.

Tem

em Abril de 1851:
nele um excelente

Deus

e,

ter deixado,

espírito.

durante dois anos,

em

grandes

191

das

três

dioceses,

prefeituras apostólicas de S.

o Seminário provia

também de

clero

as

Pedro e Miguelão, Guiana, Senegal, Maiote e

índia francesa (Pondichéry). 192

Só entre 1850

e

1878 este Seminário enviou para

Fechar o Seminário,

tempo da

crise, teria sido,

violentas que a nossa

Os padres das
Colónias

eram

formados

em

as

como Le Vavasseur aconselhara Libermann no
como este lhe escreveu, "uma das injúrias mais

pequena Congregação podia

fazer a Deus." 194

Pensão de reforma para os padres das Colónias

Nada

passou despercebido ao espírito e ao coração de Libermann.

padres das Colónias eram formados

em

Os

grande espírito de desapego dos

grande espírito

bens terrenos; não iriam para as Colónias na mira do

de desapego dos

pois, necessário assegurar- lhes a subsistência

bens terrenos

Colónias 360

bem formados. 193

padres

na doença

e

vil

na

metal. Era,

velhice. Disso

também Libermann.

tratou

"Venho do Ministério - escrevia ele em 6 de Março de 1851 a D.
Leherpeur - onde estive a tratar das pensões de reforma do clero das vossas
lioceses...

'195

Referindo-se a 60 bolsas obtidas do

Governo para o Seminário do

Santo e à erecção dos bispados das Colónias, escreveu Libermann:
"Quantas penas e trabalhos estas duas questões me deram! Mas estou muito
Espírito

com

consolado

a esperança de

próximo

êxito...",

esperança que se tornou

realidade. 196

Um capítulo belo da vida de Libermann
Referindo-se ao Seminário e às Colónias que ele servia, escreveu Liber-

mann
190
191

a Le Vavasseur

no Pentecostes de 1850: "Deus quer que façamos

Idem
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139

esta

Amadeu Gonçalves Martins
obra e não pensemos senão

numa

coisa: adoptar os meios próprios para a
temos de mostrar que é chegado o momento
em que Deus quer curar os males das Colónias e do seu Seminário..." 197
No 'Memorial dos Bispos' escrevera: "Não nos furtamos ao trabalho nem

fazer triunfar

segundo

às dificuldades

nem

Deus...;

à solicitude para ajudarmos

bem na sua bela

a fazer o

VV. Exc. Reverendíssimas

198
e admirável obra..."

Deus quer que
façamos esta obra
e

não pensemos

numa coisa:

senão

adoptar os meios
próprios para a

Tinha razão Sansão Libermann, ao escrever a propósito da primeira
biografia do irmão, escrita pelo Cardeal Pitra: "Lamento que se tenha
omitido a criação dos bispados das Colónias" 199 É que a reforma das
Colónias com a concomitante criação dos bispados é um dos capítulos mais
belos da vida de Libermann!

fazer triunfar

segundo Deus...;

.

temos de mostrar

que

é

chegado o

momento em que
Deus quer curar
os

males das

Colónias e do seu
Seminário...
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