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»

Irmã Joseja Maria Fernandes

as irmãs missionárias do espírito santo
*

história de

uma fundação

A vida de Eugenia não foi longa.

(cont.)

Morreu com

a idade de 38 anos - ou seja 10 anos após a
fundação do Instituto. As suas missionárias
estavam já presentes: nos Camarões, na
Martinica, em Madagáscar e em OubanguUChari.
Aquela que Deus escolhera para lhe confiar o
Carisma fundador de uma Congregação
exclusivamente missionária, que o seu
temperamento ardente e cheio de entusiamo
chamava para a acção baseada na união a
Deus - não conhecerá a Africa senão do céu,
tal como o Padre Libermann.

nos ajudar a melhor compreender a Fundadora e a Fundação,
Para
descrevemos agora resumidamente o contexto histórico da última
1

etapa do séc.

XIX

crescer Maria Eugenia

do séc. XX, época que viu nascer e
Congregação das Irmãs Missionárias do

e a primeira

Caps

e a

Espírito Santo.

Contexto
Mundial:
1.

«A
eclesial e social

O

-

Igreja debd'

tia- se

Modernismo

e a Primeira

contra

um

Guerra
certo "cristia-

A nível da Igreja, notemos, antes de mais nada aquilo a que se chamou a
crise do espírito = o MODERNISMO O Evangelho e a Igreja de LOISY. A

nismo moderno"
que pretendia

:

Igreja debatia-se contra

adaptar os dogmas da

Pio

X denunciava

um

fé às

certo

"

cristianismo

exgências da nova

moderno "

adaptar os

que pretendia

dogmas da fé às

filosofia.

exgências da

a corrente de pensamento que admitia que os dogmas

fossem mudados, que se pudessem interpretar de maneira puramente

humana

os mistérios da

fé,

verdadeiro tudo quanto se

que
lê

se

nova filosofia.

reconhecesse o direito de não mais ter por

nas Escrituras ou ainda que se esvaziasse a vida

religiosa das suas exigências espirituais, reduzindo-a a

um mero

código de

moral prática.

Espiritaria, portuguesa,

actualmente a trabalhar

em

Braga - Portugal. Cf. "missão

espiritaria"

n Q l,p.43.
Cf.

-

Revista Missão Espiritaria

1,

Págs. 43-53

missão

espiritaria,

Ano

9

2 (2003) n. 3,

91-103

as irmãs missionárias do espírito santo

A

crise

terríveis

que agitou a

numa época que

Mas,

se

em

«Pio

X em toda

dominado pela

justificável pelos seus cânones,

si,

o Espírito

mundo do

sobrenatural.

Uma Teresa do

d'Arc 2 que ouvia "vozes".

seu "abandono confiante".

Cito

das mais

Uma Gemma

Galgani (19784903) vive constantemente no

preocupação

uma

manifestar-se sob as formas mais desconcertantes:

Uma Jeanne

a sua vida foi

foi

história.

ufana de nada fazer que não seja conforme à

razão positiva, explicável por

timbra

ao longo de vinte anos,

Igreja

de quantas suportou ao longo da sua

Gemma

.

A Um Padre Foucauld.

.

.

Menino

Jesus

com o

etc.

Galgani e Joana d'Arc porque a santidade de ambas terá

notável influência na vida espiritual de Maria Eugenia Caps. Ela fala disso
de conduzir os
cristãos

a

nos seus

uma

vida espiritual

mais intensa,

escritos.

E também

Em

e

eucarística da Igreja.

de "Papa da

frequente.

Em

os cristãos a

da Eucaristia".

Há em

Cristo".»

Em

1905, publica

toda a sua vida

uma

Eucaristia".

A sua divisa era:
em

foi

tudo

devemos

isto,

confessá-lo,

uma

vida activa

muito íntima

com Deus...»

ia viver

lhada

mergu-

em sangue;

depois, nos anos

seguintes, ela

sacerdotes, Pio

X exortava-os

e a vida apostólica.

outra

se passa

impondo aos crentes

um

Igreja sofreu. 4

Nos

escritos

», «

Em

Em

Agosto de 1906, dirigindo-se aos

ao equilíbrio necessário entre a vida espiritual

traremos muitas vezes expressões

do Padre Eich

como

estas:

e de

eu não posso conceber

com

Maria Eugenia encon-

como

base

vida activa sem

uma

«...A vida interior

uma

Deus...»

condena o Modernismo. Em 1908 excomunga o Padre
Alfred Loisy - uma das principais figuras do Modernismo.
Para além da sua crise interna a Igreja ia ser abalada pela guena mundial,
que Pio X preanuncia nestes termos - pouco antes da sua morte: "A Europa
está a ser arrastada, quase toda, para uma guena de que não se podem prever
os perigos, as carnificinas e as consequências sem nos sentirmos perpassados
."
pela dor e pelo terror.
Não podemos deixar de ter a alma dilacerada.

na sua

própria carne

útil,

Tudo

Desta renovação aproveitou o Padre Eich, director espiritual de Maria
Eugenia, fazendo-a beneficiar dela.

1907 Pio

X

.

sentiria

à fé lhe fosse

com uma

renovação sacerdotal acentua-se, embora o número de sacerdotes

vida muito, muito íntima

«Durante quatro

nome de "Papa

uma decantação da sua crença.

da vida apostólica...

anos, a Europa

comunhão

espécie de paradoxo, porque

os progressos da irreligião.

diminua por causa das provações que a

sem

uma vida muito,

uma

de ordem sobrenatural são concomitantes

aprofundamento,

conceber

decreto sobre a

vida espiritual mais intensa, e mereceu o

mudança igualmente evidente:
como se o ateísmo que se impõe

A

um

dominado pela preocupação de conduzir

A sua divisa era: "Instaurar tudo em Cristo".

estes progressos

«eu não posso

e de outros grandes

Comunhão frequente.

1903 é eleito Pio X. Sob o seu Pontificado intensifica-se a vida

mereceu o nome

"Instaurar tudo

do Cura d'Ars

a época da beatificação

devotos da Eucaristia e da

.

.

Durante quatro anos, a Europa

ia

viver mergulhada

em sangue;

depois, nos

anos seguintes, ela sentiria na sua própria carne as feridas recebidas. Desta

as feridas

trágica crise, ela sairá abalada, esgotada, diminuída,

recebidas.»

perigos.

2

Cuja beatificação tem lugar

3

Morta

4

Em França,

missão espiritaria

ameaçada por novos

A Igreja, também ela, ia ser igualmente abalada pela guerra mundial.

em

em 1909 e
em 1925

a canonização

em

1920

1897 e canonizada

pela separação da Igreja e

do Estado, por exemplo.

Irmã Josefa Maria Fernandes

O

X em

último Acto Apostólico de Pio

receber

em

Agosto de 1914,

audiência os alunos dos seminários estrangeiros de

o de

seria

Roma

que

regressavam aos seus respectivos países para se baterem uns contra os

Alemães, Belgas, Austríacos,

outros: Franceses,

Ingleses, Eslavos.

A

Igreja

"esfarrapava-se" visivelmente sob os seus olhos. Ele pediu a todos para

esquecerem a grande

da misericórdia,

lei

mesmo no

não

furor da guerra, e

abençoou-os a todos, a chorar.

XV

Bento

O Papa gritou
no Pontificado do qual teve lugar

-

Fundação das irmãs

a

Missionárias do Espírito Santo,

que a "Europa
estava a

Setembro de 1914, Bento XV sucede a Pio X. Na mesma linha
enquanto durou a "terrível carnificina", em várias ocasiões este
Papa gritou que a "Europa estava a suicidar-se", que ela se desonrava, que
essa era "a mais sombria tragédia da demência humana".
A guerra punha em perigo a unidade do mundo católico: defrontavam-se cristãos nos campos de batalha como nos da propaganda mentirosa,
porque em ambos os campos os católicos adoptaram, quase unanimemente,
as posições do nacionalismo mais exaltado. Em França, perante o perigo
"União Sagrada" reconciliou os católicos e os seus adversários: 25.000

Em

suicidasse",

que ela se

deste, e

como combatentes,

padres, dos quais 12.000

caíram no campo de batalha,

serviram

admirável

sacrifício

em

no
si

desonrava, que
essa era "a mais

sombria tragédia

da demência

humana".

exército e 4.608

que havia de

e

ter

consequências fecundas quanto à situação religiosa do após-guerra.

Mas quantos

padres, quantos católicos aceitaram

sem

discussão as teses

das piores propagandas, espalharam calúnias terríveis, pregaram o ódio,

reclamaram vinganças sem piedade!

Tudo

isso,

em

tendo

conta

.

.

.

O mesmo aconteceu na Alemanha.
circunstâncias,

as

era

explicável,

até

um

Papa tenha querido pôr fim a uma
situação tão incompatível com o espírito católico. O que ele procurava

desculpável;

mas compreende-se que

suscitar era

uma

pesando os

"direitos e as justas aspirações dos povos",

paz "estável e equitativa obtida através de negociações"
e

não uma paz

de vingança imposta pelos vencedores aos vencidos que "preparem a reivhv
dieta e transmitam o ódio através das gerações".

XV

Bento

faz

numerosas declarações

encíclicas e oferece-se

como medianeiro

em

prol

da

paz,

mais duas

para negociações entre a França e a

Alemanha.

Mas
o Papa

as suas iniciativas

uma

não foram bem sucedidas, houve mesmo contra

tempestade de imprecações

Após o Armistício

e

uma

como

resposta ao seu plano de paz.

vez que as negociações determinaram o

destino das antigas colónias alemãs, pôs-se a questão de saber a
ficariam

a pertencer

territórios.

as

missões católicas que

Alguns diziam que

se

se

quem

encontravam nestes

entregassem às missões protestantes.

Finalmente foram confiadas à Santa Sé, pelo artigo 438 do Tratado de
Versailles e esta atribuição foi

confirmada por

uma

carta de Lord Balfourd.

Era o reconhecimento da autoridade supranacional do Papa

em

toda a Obra

Missionária.

missão espiritaria

.

as irmãs missionárias do espírito santo

E

depois,

houve uma

liberalização

do governo

francês, favorecendo as

Congregações Religiosas.

A Bento XV sucedeu Pio XI nos princípios de

1922, que continuou a via

aberta pelo seu predecessor. Ele procurará restabelecer

presença da

Igreja...

2.

O ressurgir das missões

A

primeira metade do século

As Congregações

em

toda a parte a

a sua "soberania espiritual".

Missionárias

XIX

ao ressurgir das Missões.

assistira

bem como

multiplicam-se,

as

Obras

Missionárias: Propagação da Fé, Santa Infância, e mais tarde (1889)

São

Pedro Apóstolo.
Depois,

em

1915

um

A

outro movimento:

Missionária do Clero, aprovada por Bento

XV

Pia Sociedade da

numa

frase

União

da "Maximum

Ilud".

No fim do séc. XIX e princípio do séc. XX a literatura missionária
abunda o que muito contribui para o conhecimento das missões e também
as exposições missionárias, como por exemplo, a que em 1925 se instalou
nos jardins do Vaticano, mostrando, segundo Pio XI, "como que num livro
imenso e atraente tudo o que os missionários faziam pelo vasto mundo".
Havia também os museus missionários permanentes.

As mulheres não
se limitaram

em Latrão - alguns

O mais importante

anos mais tarde.

cinema ajudou igualmente a propaganda missionária.

O

filme do

Padre Poirier "FAppel du silence" dedicado ao Padre Foucauld, e o do Padre

movimento

Lhande sobre

precedem'

haviam de deixar profundas marcas.
no tempo e sobretudo
proclamação da Santa Teresinha do Menino Jesus como padroeira das
a índia

Depois, algumas canonizações bastante próximas

missionário,
elas

criado

O

a

seguir
o

foi

a

Missões, eis outros tantos meios para estimular o fervor missionário entre os
-no, tornando-se

cristãos.

pelo

menos duas

vezes mais

numerosas que
os

homens.

As mulheres não

se limitaram a seguir

o movimento missionário,

elas

precedem-no, tornando-se pelo menos duas vezes mais numerosas que os

homens;

algumas

associadas

Blanches, outras autónomas,

a

Institutos

como

as

masculinos

como

as

Irmãs

Irmãs Bleues de Castres e as de S. José

de Cluny.

Em

"Que pena
seria ver os

já

fiz

1919, a 30 de

encíclica
missionários
ignorar a sua

carem

países

"O

Ilud de

Bento

XV

fizera às missões. Eis

missionário deve obedecer à

alguns extractos:

ordem do Salmista: 'esquece o teu povo

e

a

casa de teu pai!.'"

"Que pena

seria ver os missionários ignorar

a sua dignidade a

colocarem os interesses dos seus países acima dos do Céu!

acima

dos do Céu!"

Maximum

que tanto mal

os inte'

resses dos seus

encíclica a que

Nela, o Papa denunciava o perigo do nacionalismo, esse nacionalismo

dignidade a

ponto de colo'

Novembro, apareceu uma grande

referência mais acima, sobre o problema missionário. Trata-se da

'A

Igreja de

Deus

poderia ser estrangeira'

missão espiritaria

é "católica:

em nenhuma

parte,

ponto de

"

em nenhum

povo, ela

Irmã Josefa Maria Fernandes

o

Esta encíclica

1870, posições já sólidas na periferia do

Maria Eugenia

como

Esta encíclica tocou muito Maria Eugenia Caps,

ela própria

tocou muito

declara nos seus escritos.

As

missões ocupavam,

em

Continente Africano, mas tinham penetrado pouco para o
as zonas

Caps, como

interior. Aliás,

de "Terra incógnita" cobriam aí ainda grandes espaços.

O homem

ela própria o

que incarnou esta vontade de penetração das Missões

declara nos

Católicas foi o Cardeal Lavigerie (fundador dos Padres Brancos).

Com

os Padres Brancos "rivalizavam santamente" outras

missionárias, a cada

uma das

seus escritos

Congregações

Roma atribuía sectores bem definidos.
Padres do Espírito Santo, que contavam com

quais

Na Africa Ocidental, os
um bom número de grandes

figuras,

tiveram

como

Padres das

rivais os

Missões Africanas de Lyon.

As mulheres não

ficaram

atrás:

Irmãs Blanches, Irmãs Missionárias de

Lyon, Irmãs da Caridade de Gand, Irmãs de S. José de Cluny,

alguns

e,

anos mais tarde vão juntar-se-lhes as Irmãs Missionárias do Espírito Santo,
associadas à

Em
fileiras

Congregação dos Missionários do Espírito Santo.

1939 havia

em

Africa vinte e cinco Institutos de mulheres, nas

dos quais os rostos negros

começavam

em

Esta implantação missionária

em

a multiplicar-se.

Africa foi espantosamente abundante

grandes figuras, não apenas de pioneiros mas

Muitos "fizeram" literalmente

dores.

vezes de maneira original,

as

uma

região,

também de empreendeimprimindo

Enviado para

nela, muitas

marcas de Cristo, e também

as

o Qabão,

do seu

D. Alexandre Le

temperamento!...
"Bispo dos Antropófagos" apóstolo do Gabão, depois do

Roy, tornoU'Se o

Congo, depois do Oubangui, que se vê durante anos, patrulhando entre os
com os pequenos barcos a vapor que manda ir da Europa, sem
conseguir durante muito tempo, digamos, nenhum resultado, até ao dia em

tacão da mulher

E D. Augouard
vários postos

que, por volta de 1900, a situação virou e se assistiu, de

um gigantesco movimento de

uma

assentada, a

conversões.

E D. Alexandre Le Roy, que

se

arauto da

liber'

negra, vendida

então como gado
lá

como por toda

lançou à conquista do Quelimanjaro,

a parte

celebrou a missa a 3.600 metros de altitude, assentou as bases do Vicariato

que tirou o

nome do

célebre vulcão; depois, tendo deixado a região sob

Gabão tornou-se o
como gado lá como

pressão dos Administradores alemães e enviado para o

arauto da libertação da mulher negra, vendida então

por toda a parte.

Caps, desde

do género, como Jarosseau, capuchinho na Etiópia, o
Padre Aupiais das Missões Africanas de Lyon, no Daomé, actual Benin,

E

Maria Eugenia

outras figuras

pequena

se

alimentava desta

etc...

Apesar das dificuldades, a história da implantação católica no continente negro conheceu páginas tão belas como as dos primeiros cristãos.

A

mais célebre é aquela que escreveram,

Uganda, no fim do

De

sé.

com

lia os

jornais e revistas

XIX.

toda esta literatura missionária se alimentava Maria Eugenia Caps

pela sua professora de classe a Irmã Sérafine.

que relatavam

Ela

o seu sangue, os Mártires do

desde pequena, no Pensionato das Irmãs da Providência de Peltre, guiada

jornais e revistas

literatura

missionária.

E

depois ela

mesma

lia

os

as necessidades e as aventuras missionárias.

que relatavam as
necessidades
e as

aventuras

missionárias

missão espiritaria

as irmãs missionárias do espírito santo

Nos Camarões,

para onde partirão 8 das primeiras professas

espiritarias,

um movimento de conversão
"Espírito Santo soprara em tornado"!

após a primeira guerra mundial produzia-se
tão forte, que poderia dizer-se que o

Em

Angola, após o período heróico do Padre Duparquet, os seus

confrades do Espírito Santo e os Padres portugueses de Cernache, ajudados
depois pelos Padres de La Salette e pelas Fransciscanas de Maria, chegaram
a congregar à sua volta

40%

da população.

Em

Moçambique, o clero português demonstrara
de empreendimento que produzia os seus frutos.

Em

todo o Continente,

Foi neste

mesmo

zelo e

um

espírito

criaram desde então bases

as missões católicas

embora longe de serem

sólidas,

um

perfeitas.

contexto que Maria Eugenia nasceu e cresceu. Ele teve

certamente influência na sua vocação missionária.
3.

O papel de
D. Alexandre

Organização jurídica e canónica: Papel importante de D. Alexandre

Le Roy:
Missão Espiritana n Q 1 pags. 52-53, podem-se ler o momento e
circunstâncias em que se deu a fundação das Espiritanas, após longa

Em

Le Roy, então
as

Superior Qeral

germinação.
dos Espiritanos,
foi decisivo

para

a Organização

O papel de D. Alexandre Le Roy,
foi decisivo

então Superior Geral dos Espiritanos,

para a Organização Jurídica e Canónica do novo Instituto. Ele

Jurídica e

acompanhava de perto esta jovem fundação. Não podendo deslocar-se
muitas vezes à Lorena - berço da Obra - para a acompanhar pessoalmente,

Canónica do

nomeou

Padres da sua Congregação para o representarem.

Contudo,

novo Instituto

ele

próprio,

necessárias para pôr

em

desde o início

em Roma

fez

as

diligências

regra o novel Instituto. Ele reconhece nisso o seu

papel importante e providencial. Leiamo-lo:

Em

1925 -

"Ninguém

perante a ameaça
de dissolução por

causa das

dificul'

dades de ordem

eu que

menos preparado que eu para

de 1903, D.

com

uma habilidade
e uma diplomacia
extraordinárias ,

consegue preser'

esta fundação.

Também

suscitei os

Em

1925 - perante a ameaça de dissolução por causa das dificuldades

de ordem jurídica decorrente da

lei

Alexandre,

fui

Constituições...". 5

jurídica decor'

rente da

estava

membros. Foi a Divina Providência que mos
enviou... Mas reconheço que os congreguei numa organização especial, com
um fim único e bem definido, um nome, um hábito, um espírito e em breve

não

habilidade e

uma

lei

de 1903, D. Alexandre,

Religioso apresentando-o, perante o Governo,

nome

de

com uma

diplomacia extraordinárias, consegue preservar o Instituto

como Associação

"INSTITUTO DAS ENFERMEIRAS COLONIAIS"

sob o

ditas Irmãs

Missionárias do Espírito Santo..." 6

"O

Instituto

como

tal...

não tem existência

legal.

Os

'Dossiers'

que lhe

dizem respeito foram apenas recebidos pelo Ministério do Interior de que
acusou recepção: o que o deixa numa situação legal, mas não lhe dá a

var o Instituto

existência (jurídica), a qual

Religioso

parecer favorável do Conselho de Estado" (que nunca veio). 7

5

6
7

não pode

ser

pronunciada senão depois de

cf.

Carta ao Padre Cruz, de 9 de Agosto de 1927 - Cópia

cf.

Doe. Chronologique de Soeur Guénolé e Estatutos - Arquivos Gerais das Espiritanas

cf.

Carta do Padre Cruz, acima citada

missão espiritana

em

Arquivos Gerais das Espiritanas

um

Irmã Josefa Maria Fernandes

3.1. Diligências feitas

em Roma:

Datada de 12 de Janeiro de 1921, D. Alexandre Le Roy apresenta ao
Santo Padre Bento XV a seguinte "Súplica":
Desde há muito,

"Santíssimo Padre,

Desde há muito nas 25 dioceses, vicariatos

e prefeituras apostólicas

em
com o

confiadas à Congregação do Espírito Santo,

Africa e na América,

sentimos a necessidade de podermos contar

concurso das Religiosas

Missionárias especialmente comprometidas nas nossas missões e reunidas

uma vocação comum.

sentimos a neces'
sidade de poder^

mos contar com

o

concurso das

Estas Religiosas deveriam estar

Religiosas

preparadas para todas as tarefas: aprender as línguas indígenas, instruir as

Missionárias

para este fim por

crianças, as mulheres, os velhos, preparar as jovens negras

em ordem

à

especialmente

família cristã, cuidar dos doentes, ensinar os trabalhos habituais da mulher,

comprometidas

etc. Temos, é certo, nas nossas missões religiosas de diversas Congregações,

mas são em número

que

insuficiente, sobretudo desde

as Religiosas

de

nacionalidade alemã foram expulsas das Missões dos Camarões e da Africa
Oriental. Por isso é que,

sem dúvida,

outras Congregações

como

nas nossas
missões e

reunidas para

as dos

Padres Brancos, as Missões Africanas de Lyon, os Padres da Consolata de

Turim, se muniram do concurso de Religiosas Missionárias unicamente

uma
comum

este fim por

vocação

dedicadas às suas missões.

Ora, parece que a divina Providência nos proporcionou

uma

instituição

semelhante, suscitando na Lorena algumas jovens de piedade séria e com-

provada que, desde há dois ou

três

anos têm a inspiração de se consagrarem

inteiramente ao serviço das Missões

com

o

nome de

"Irmãs Missionárias do

sem conhecerem

Espírito Santo". Outras pessoas de várias dioceses,

projecto, propõem-se igualmente e

espontaneamente

um

este

fim semelhante e

num ponto central da França, como Paris,
ou nas cercanias, uma casa em que este pequeno grupo de boas cristãs
poderia reunm-se e começar a sua formação religiosa apostólica em

pressionanvme para abrir

condições normais.
Santíssimo Padre, se Vossa Santidade julgar por
estas boas vontades,

pois só elas as

bem

encorajar e aprovar

ouso rogar para impetrar sobre elas as bênçãos de Deus,

podem fecundar

para Sua glória e para salvação das almas

abandonadas. Estes encorajamentos paternais e esta
Vigário de Jesus Cristo serão tidos
recebidos

como

sinal favorável

1-

aprovação do

da Providência e

com profundo reconhecimento pelas novas associadas, seus
bem como pelos nossos diversos

directores, seus benfeitores e benfeitoras,

responsáveis de Missão que desde há muito esperam impacientemente

tal

ajuda.

Dignai-vos,

veneração

Santíssimo

com que

muito obediente

Padre,

aceitar

a

homenagem da

religiosa

eu sou de Vossa Santidade, o filho muito humilde,

e totalmente dedicado."

Assinado: "A. Le

Roy

"

missão espiritaria

)

.

as irmãs missionárias do espírito santo

"Minhas Irmãs,

E a primeira vez

No decurso da sua estadia em Roma, D. Alexandre Le Roy escreveu à
pequena comunidade de Farschwiller nestes termos, a 27 de Janeiro de

que vos escrevo

1921:

vos

chamo

e

pelo

"Minhas Irmãs,

vosso nome, por
este

E

nome que

uma

faz de vós

a primeira vez que vos escrevo e vos chamo pelo vosso nome, por

que faz de vós

pequena famãia

uma pequena família

consagrada ao serviço do

este

Bom Deus

nome

para a

salvação das almas abandonadas da Africa pagã.

Estou

feliz

por o fazer de

Roma e por vos

enviar para a casinha da Lorena que

consagrada ao

Bom

serviço do

Deus para a

sal-

vos serve de berço, as mais afectuosas bênçãos do Santo Padre.

Faleidhe de vós; ele aprova o vosso projecto e penso
vos dará

vação das almas

abandonadas da
Africa pagã,,.

uma prova autêntica do

mesmo que proximamente

que tem por vós.

interesse

Podemos por conseguinte pensar, uns

e outras

num

caminho querido

e aberto

"

pela Divina Providencia.

.

»

com

E,
oficial

«Podemos por

Foi

efeito,

de Roma",

uma

no decurso do mês de Fevereiro chegava o "primeiro Acto

com os

encorajamentos e a bênção de Bento

grande alegria para o grupo, mas

XV

com um pequeno

revés que

conseguinte

penalizou sobretudo Eugenia, porque o "Coração Imaculado de Maria" não

pensar, uns e

figurava

outras

no documento. 8

num

caminho querido
e aberto pela

Divina Provi'
dència..."

Congregação da Propagação da Fé":
Segundo as normas em vigor, o Bispo do lugar devia, antes de
empreender qualquer coisa, enviar informações a Roma. D. Pelt, Bispo de
Metz julgou que, sendo o Instituto unicamente missionário, era melhor que
fosse o próprio D. Alexandre Le Roy a apresentar estas "informações".
3.2. "Informações para a

E

eis

como

este apresenta as origens

que depôs ao Cardeal
gação da Fé 9

,

em

VAN ROSSUM,

Fevereiro ou

da fundação nestas "Informações"
Prefeito da

Congregação da Propa-

Março de 1922:

Acabada a
guerra, a

"As Irmãs Missionárias do

Menina

Espírito Santo"

Eugenia Caps
pôs'se

contacto
os

3.2.1. Origens da fundação:

em

No

com

Padres do

Espírito Santo

decurso

dos

últimos

uma jovem

anos,

e

valorosa

cristã

de

Bouzonville, na diocese de Metz, Maria Eugenia Caps, agrupou à sua volta

algumas das suas amigas, na ideia de

se

consagrarem a Deus para

as

Missões

estrangeiras.

de ISIeufgrange
(Lorena) e por
eles

com Mon-

Acabada

da Congregação

Menina Eugenia Caps

pôs-se

em

com os
com Monsei-

contacto

gneur Le Roy, Superior Geral da Congregação.

seigneur Le Roy,
Superior Qeral

a guerra, a

Padres do Espírito Santo de Neufgrange (Lorena) e por eles

Este,

por essa época, procurava precisamente religiosas para substituirem

Alemãs que foram obrigadas a deixar as Missões dos Camarões e
do Leste Africano, de que está encarregada a sua Congregação. Pareceu-lhe
as Irmãs

8

O texto do Documento segue em anexo (anexo

9

Actualmente chamada "Para

missão espiritaria

1

a Evangelização dos Povos''

Irmã Josefa Maria Fernandes

menina Caps tanto mais que, pouco

depois,

outras jovens de diferentes pontos da França, se ofereciam para o

mesmo

providencial a proposta da

fim.

Tendo,

Roma, em Janeiro de 1921, pensou dever apresentar

pois, ido a

o projecto de fundação a Sua Santidade Bento XV, que o acolheu
prontidão, e por ele

mesmo

quis abençoá-lo e encorajá-lo por

uma

com
carta

muito benevolente.

Sua Eminência o Cardeal Van Rossum, Prefeito da Propaganda, interestambém ele, muito pela fundação e recomendou a Monseigneur Le

A Menina Maria

sou-se,

Roy de tudo

fazer para

a.

levar a

bom

Eugenia Caps,

termo.

uma piedade

de
3.2.2.

A

A Fundadora:

séria e forte.

Menina Maria Eugenia Caps nasceu

a 3 de

Junho de 1892 em

Também ela se
forte. Tem um
em vista, no seu

Loudrefing, na diocese de Metz, de pais muito cristãos.

uma

mostrou sempre muito piedosa, de

piedade séria e

carácter enérgico e parece verdadeiramente

em

ter

O

carácter

enérgico e parece

verdadeiramente

não

ter

em vista,

Senhor Padre

no seu projecto,

Bouzonville, queria orientá-la de preferência para a vida

senão a glória

projecto, senão a glória de

Eich, coadjutor

Deus

não

Tem um

e a salvação das almas.

contemplativa mas ela sentia-se invencivelmente atraída pelas Missões,
sobretudo pelas Missões de Africa, e

Congregação do Espírito Santo.

foi

Nem

de Deus e a

com este fim que se dirigiu à
ela, nem as suas companheiras

salvação das

almas

sentiam dispostas, para a realização do seu projecto, a entrar noutra

se

Congregação,

elas

queriam e querem

uma Congregação unicamente

missio-

nária." 10

Elas queriam
e

3.3. Resposta de

A

Roma:

10 de Junho de 1922, pela Secretaria de Estado do Vaticano e

assinado pelo Cardeal Gasparri.

Roma

querem uma
Congregação

unicamente
missionária

acusa a recepção destas "Informações" dadas por D. Alexandre

LeRoy. 11
3.3.1. Decreto de erecção canónica:

Entretanto, estas "Informações" nas

seguiam o seu caminho e assim

CANÓNICA,

mãos do Cardeal Van Rossum

chegou ao

se

DECRETO

de

ERECÇÃO

cujo texto é este:

DECRETO
NQ

1218

1923

"Desejando ajudar os Missionários Católicos que trabalham nos países

dependentes da Sagrada Congregação da Propagação da Fé, sobretudo no

que concerne à edificação e à instrução

10

O

documento das "Informações"

da nova Fundação; 4
7
11

-

Os

-

Nome

incluía,

e Título; 5

além
-

religiosa das jovens indígenas,

destes,

mais cinco pontos, sendo: 3

Hábito das Noviças e Postulantes; 6

-

-

As

Razões
obras;

recursos.

O texto deste documento de Roma, segue em anexo 2.
missão espiritaria

as irmãs missionárias do espírito santo

algumas mulheres piedosas, munidas da autorização do Bispo de Metz, e sob
a direcção de Maria Eugenia

num
e

CAPS, da

em

imóvel de sua conveniência

começaram a

viver

com

diocese de Metz, estabeleceram-se

Jouy-aux-Arches, da

como

fervor a vida religiosa

mesma

se vive nas

diocese

Congre-

gações Religiosas destinadas às Missões.

Recentemente dirigiram-se ao Soberano Pontífice, suplicando a Sua
erigir canonicamente este novo Instituto com o nome
de 'Irmãs Missionárias do Espírito Santo' e de o colocar na dependência
imediata da Sagrada Congregação da Propagação da Fé, uma vez que ele é
Santidade se dignasse

exclusivamente destinado

às Missões.

Este pedido foi exposto ao Soberano Pontífice Pio XI pelo abaixo

assinado Secretário desta Sagrada Congregação

em

audiência de 26 de

Sua Santidade dignou-se concordar favoravelmente com todos

Fevereiro;

mandou responder por este Decreto.
Dado em Roma, no Palácio da Sagrada Congregação da propagação da
a 22 de Março de 1923".

os pontos e

Fé,

Assinado: G.

M. Card.

VAN ROSSUM

Prefeito

Franciscus Marchette-Selvagyani

Arcebispo de Seleucia
Secretário

Notemos

que,

com

este

imediatamente aprovado

foi

havendo

Decreto de Erecção tão rápido, o Instituto

com

o estatuto de "Direito Pontifício" não

professos, nem Constituições, nem
nem Casa Mãe. (As Irmãs regiam-se por simples
tinham como mestra, uma religiosa de outra Congregação, a

ainda

sequer

membros

superiora geral e conselho,

3:
**

estatutos e

.

pedido de D. Alexandre Le Roy até
5

.

ter lugar

2

As

•4,

Jj

Ao

Esta rapidez do
processo deveu-se

à grande influên'

se

em Outubro

às primeiras profissões,

que só vieram a

de 1924).

primeiras noviças encontravam-se

no

Q
1

ano de noviciado.

darem-se conta da realidade, os Cardeais do Vaticano diziam que

tinham queimado

etapas, e teria

Decreto papal, a qual só podia

XI recusara-se a

ser

havido até tentativas de anulação do

pronunciada pelo próprio Papa. Mas Pio

isso.

cia e credibili-

Esta rapidez do processo deveu-se à grande influência e credibilidade de

dade de que

que D. Alexandre Le Roy gozava no Vaticano.

D. Alexandre
Le Roy gozava
no Vaticano.

Lugar de Eugenia Caps na "obra": 12
O novo Instituto só comporta uma classe de membros: todas as Irmãs
vivem no mesmo pé de igualdade perfeita, em família... não podendo nunca
residir menos de três juntas, em comunidades a elas destinadas, escrevia
D. Alexandre Le Roy. 13
4.
"

12

13

missão espiritaria

Era assim que Eugenia Caps, gostava de falar da Congregação.
cf.

Notícia sobre as Espiritanas, publicada

em

1923.

!

.

Irma Josefa Maria Fernandes

As

Obras de Deus,

dificuldades, apanágio de todas as

Como

presentes.

aí

bem

estavam

muitos outros fundadores/fundadoras, Maria Eugenia

depressa "posta de lado". Para além do primeiro ano,

em

foi

que o noviciado

não estava ainda canonicamente aberto, praticamente ela não mais foi
aceite na organização do Instituto.
Por duas ocasiões a quiseram excluir da Congregação de que ela era a
"pedra angular" 14

Graças

.

intervenções do Padre Cruz, seu director espiritual nos

às

últimos anos da sua vida, acabou por ser admitida aos Votos Perpétuos a

Outubro de 1930 como várias outras do seu grupo.
Alguns meses antes da sua morte escrevia ela a sua Mãe:

5 de

A Obra está de
Mãezinha

"...

muito amada, a Obra está de pé, tudo está pronto agora: Constituições
Perpétuos aí estão. Éramos 20 Irmãs a emitir estes votos. Já não há

e

pé, tudo está

Votos
pronto

nenhuma

dúvida possível, a Santa Igreja falou, Deus mostrou que queria esta Obra...

Mais de 50 Irmãs trabalham nas Missões.

.

Fique contente, minha Mãezinha muito amada, por

me

ter

Fique contente,

dado a Deus para

minha Mãezinha

o Seu serviço.

mas dissemos sim (

Oh! Se nós

tivéssemos dito 'não'!

eu

e

direi

muito amada,

sempre

1

'sim,

meu

agora

feliz e

Deus..

.

Tassei por provas que não conhecerá senão no céu. Estou

no cúmulo de todos

os

meus

desejos:

por

sou de Deus para sempre na

Obra.:"

A

me

ter

dado

a Deus para o

Seu serviço

vida de Eugenia não foi longa. Esgotada pelos sofrimentos de toda a

espécie

mas sobretudo por sofrimentos morais, morreu em Montana, Suíça,
Março de 1931 com a idade de 38 anos - ou seja 10 após a

Dissemos 'sim' -

a 16 de

fundação do

e

As

Instituto.

Camarões, na Martinica,

suas Missionárias estavam já presentes:

em

em Oubangui-Chari

Madagáscar e

eu

direi

sempre

nos

(República

'sim,

meu

Deus..'. 'Passei

Centro- Africana actualmente).

Aquela que Deus escolhera para lhe confiar o Carisma fundador de uma
Congregação exclusivamente missionária, que o seu temperamento ardente
e cheio de entusiasmo chamava para a acção baseada na união a Deus - não
conhecerá a Africa senão do céu, tal como o Padre Libermann!... O seu
sonho maior de partir para longe a fim de anunciar o Amor de Deus aos que
O não conheciam, não o realizará senão numa vida muito retirada e em
tarefas muito humildes. Não se dera ela sem reservas para a glória de Deus
"
Amanhã, 3 de
e para o êxito da Obra? Escutemo-la uma última vez:

por provas que

não conhecerá
senão no céu

l

Novembro,

as nossas primeiras Irmãs

a

partir

para a Africa, deixam a nossa terra

esta

Boa Nova aos nossos queridos negros! - Meu Jesus,
Obra está fundada para eles - abençoai as nossas Irmãs, Vós fizestes tudo -

Vós

no-las destes

de França para levarem a

O
elas.

meu

Vós

início desta

com

Este sacrifício -Jesus, a vossa vontade e é tudo. Se eu estive no

que eu amo.

sacrifício

só!

-

«Tudo por esta
querida empresa

ekva-se diante de

mim

cf.

Seu

Oh!

]esus!

- eu não

parto

Obra, não o estou menos agora: pelos meus sofrimentos,

pela renúncia, pela imolação de todo o eu.

14

!

dossier 1922/1923 e

1930

Tudo por

esta querida

retirada;

empresa que eu

Meu Jesus,

Vós

sabeis tudo»

em Arquivos Gerais das Espiritarias.
missão espiritaria

as irmãs missionárias do espírito santo

«Vós

fizestes

por

mim grandes
Vós

coisas.

quisestes servirvos de

mim

para fundar esta

Obra das Irmãs
Missionárias do
Espírito Santo
e

amo Meu]esus, Vós sabeis tudo. Estas alegrias íntimas, interiores, sobrenaturais
me fazem viver horas que não são da terra, elas vem-me às. Vós,
Sim,
alegrias de ver avançar a Obra, de ver brilhar outras no meu
meu Deus!
lugar, tantas vocações que chegam - enquanto que eu do meu cantinho
desconhecido, sem ser vista por ninguém, trabalho pela Vossa maior glória - sim,
meu Deus, canto de novo as Vossas misericórdias: Vós fizestes por mim grandes
.

que por vezes

coisas,

Vós

quisestes

de

servir-vos

mim

para fundar esta Obra das Irmãs

Missionárias do Espírito Santo e do Sagrado Coração de Maria.

poder e reconheço que

sois

Eu

canto o Vosso

o Autor de todas as coisas." 15

do Sagrado
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1

"Vaticano, 10 de Fevereiro de 1921

Excelência Reverendíssima, (Le Roy)

Acabais de expor ao Santo Padre a necessidade que sentem
confiadas à Congregação do Espírito Santo de

as

Missões

poderem contar com o

concurso de Religiosas Missionárias que lhes estejam especialmente ligadas
e reunidas por

uma vocação comum,

prontas para todas as tarefas de que

A

necessita a evangelização da raça preta.

encontro destas necessidades. Ela inspirou

divina Providência veio ao

já

há alguns anos, jovens de

piedade séria e comprovada a consagrarermse inteiramente ao serviço das

uma casa em que estas valorosas
vão poder acolher-se para começarem a sua formação religiosa e

vossas Missões, e tendes a intenção de abrir
cristãs

apostólica

em condições normais.

Escusado será dizer-vos mais

uma

vez

com que

paternal solicitude Sua

Santidade acompanha e aprova o generoso crescimento de todas as obras

que

se

relacionam

com

a propagação

Notas íntimas de Eugenia Caps, 2 de Nov. 1924

missão espiritaria

da

fé católica.

Conheceis por uma

Irmã Josefa Maria Fernandes

doce experiência o particular benevolente interesse que Ela tem pela da
vossa

Congregação. Por

isso é

de todo o coração que o Augusto Pontífice

impetra sobre as futuras 'Irmãs Missionárias do Espírito Santo' pela especial

Bênção Apostólica, que me sinto

feliz

abundância dos favores celestes pois só

por vos transmitir nesta ocasião, a
eles

podem

tornar fecundas as boas

vontades para a glória de Deus e salvação das almas abandonadas.

Permito-me acrescentar a

encorajamentos os meus votos

estes altos

pessoais e peço-vos, Ex.cia Rev.ma, vos digneis aceitar a renovada certeza

do meu

inteiro e religioso

em Nosso

reconhecimento

Senhor.

Assinado: Cardeal

GASPARRI

(Secretário)

ANEXO 2
"Excelência Reverendíssima (Le Roy)

"O Soberano

Pontífice

da exposição que lhe

tomou conhecimento, com benévolo

fez respeitante

ao projecto de

interesse,

uma fundação nova

ao serviço das Missões confiadas à Congregação do Espírito Santo. "Na sua
solicitude de Pastor

Supremo o Santo Padre tem muito particularmente no

coração a obra tão importante das Missões que,

com

tanta dedicação se

aplica à evangelização dos povos infiéis.

E

pois

com

paternal bondade que Sua Santidade se compraz

em

juntar

os seus encorajamentos aos do seu estimado predecessor, o Papa Bento XV,

em

"favor da

fim de que,

Obra nascente das Irmãs Missionárias do

com

Espírito Santo, a

a ajuda do Divino Mestre ela se desenvolva para maior

vantagem das Missões a que
"Nesta esperança e

está destinada.

como

concede de coração a todas

garantia dos favores divinos, o Santo Padre
as

que

já

fazem parte da Obra a Bênção

Apostólica.

"Aproveito esta ocasião, Excelência Reverendíssima, para vos renovar a
expressão dos meus sentimentos muito dedicados

em Nosso

Senhor."

Assinado: Cardeal

GASPARRI

missão espiritaria

