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*

congregação do espírito
santo e do imaculado

coração de maria
l

parte: de poullart des

places a libermann

«A

consagração da Comunidade e Seminário

ao Espírito Santo lembra as origens bretãs de
Cláudio e do seu amigo Luís Maria Qrignion
de Montfort.

De facto, no

século XVII, a

devoção ao Espírito Santo estava florescente na

Bretanha, graças à acção de famosos jesuítas,
discípulos do P, Lallemant. Existia

uma

mesmo

confraria de padres, dedicada ao Espírito

Santo,

com mais de mil membros» Esta

associação unia no título a Virgem
Espírito Santo.

Maria ao

A influência dos Jesuítas sobre

ela pode explicar

também

as palavras «sob a

invocação da Santíssima Virgem concebida

sem pecado», acrescentada por Cláudio ao
título

1.

da fundação,»

Cláudio Francisco Poullart des Places

Cláudio nasceu

em Rennes

(norte de França)

François Claude e Jeanne Le Meneust.

Espiritano. Exerceu funções de responsabilidade

em

27 de Fevereiro de 1679, de

O pai era um dos mais ricos comerciantes
como

Provincial de Portugal e Mestre de Noviços

em

Angola. Investigador apaixonado dos escritos de Lihermann e autor de várias obras sobre os Fundadores.

Neste artigo o autor propõe-se apresentar alguns elementos históricos sobre a Congregação do Espírito

Santo

e

do Imaculado Coração de Maria para o período que vai do nascimento de Poullart des Places até

Libermann

(I

parte

),

e de

Libermann

até á sua

morte

(

II

parte a publicar posteriormente).

missão

espiritaria,

Ano

1

Q
(2002) n. l, 75-92

congregação^ àoespírito^ santo £

dp^

irnapulada coração àemaria^

da cidade e também advogado de renome no Parlamento da Bretanha. Era de
«família nobre».

Quando, porém, em 1668

mente

os

nobre,

mas antes

tinha então 27 anos

-

-

quis apresentar oficial-

documentos comprobativos da sua nobreza,

um simples plebeu.

era dotado, a desenvolver a sua fortuna,

que a família outrora
trinta anos de idade.

tivera. Talvez

A esposa,

verificou

que não era

Aplicou então os notáveis talentos, de que

com

a intenção de recuperar o título,

tenha sido por

também de

isso

que só casou depois dos

família antiga,

mas pobre,

era apro-

ximadamente da mesma idade que o marido.

Na sua

infância, o

pequeno Cláudio Francisco teve uma educação esmerada,

uma

impregnada de piedade. Tinha
teve

um

preceptor. Depois,

em

1690,

saúde delicada.

com

Nos

9 anos, entrou

estudos, a princípio,

num

célebre colégio

dos Jesuítas, na sua cidade natal. Nesse colégio revelou notáveis dotes intelectuais e morais. Ele e os

companheiros consagravam uma boa parte do tempo

livre

à oração, à penitência e a exercícios de piedade.

1.1.1.

Na

«Como prémio

dos estudos...»

idade precoce de 15 anos, Cláudio tinha já acabado todo o programa dos

estudos clássicos.

Como, porém,

os estudos filosóficos, os pais
Jesuítas,

em

todos o

achavam demasiado novo para

enviaram-no para outro colégio, também dos

Caen, onde seguiria os cursos de «eloquência pública», disciplina

para a qual Cláudio parecia particularmente dotado.
ali

iniciar

Como em Rennes, também

se distinguiu entre os 2.000 alunos do colégio, tanto pela piedade

como pelos

êxitos escolares.

No
as

fim deste ano lectivo Cláudio,

Obras Completas de Cícero.

«como prémio dos

O acontecimento ficou

seus estudos», recebeu

imortalizado

num

retrato

de Cláudio, feito a óleo pelo pintor Jean Jouvenet, que então trabalhava na

decoração do Parlamento da Bretanha, retrato conservado na Pinoteca de

Munich.

1

Após

este

ano intermédio, regressou ao colégio de Rennes, onde

seguiu,

durante dois anos, o curso de Filosofia. Foi então que estabeleceu relações de

amizade

com

Luís Maria Grignion de Montfort, aluno do

mesmo

colégio, seis

anos mais idoso do que Cláudio.

1.1.2.

Gostava de companhias e divertimentos

Embora

praticasse a mortificação, a

ponto de renunciar completamente ao

uso do vinho, Cláudio «gostava de companhias e divertimentos». Gostava de
viajar,

praticava a equitação, a esgrima, o

tiro,

a caça e a dança.

Gostava sobre-

tudo de desempenhar papéis nas peças de teatro, e de dançar nos

que tinha

ballets,

para o

real talento...

Um dia esteve mesmo para se dar uma verdadeira tragédia. Quando repetia
Existe

missão espiritaria

uma

cópia na Casa Generalícia

em Roma,

Cahiers Spiritains (CS). Roma: 3 (1977).
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uma

o seu papel,

com

irmãzinha incomodava-o

,

as suas traquinices infantis.

Aborrecido, Cláudio pega na espingarda, que estava

ali,

ao lado,

e,

sem saber que

estava carregada, aponta e dispara sobre a irmã.

Felizmente a bala passou entre ela e a mãe, apenas terrificando as duas.

mesmo

outra vez ele

uma

atingido por

foi

no abdómen por

bala

Uma

um companhei-

ro de caça.

Apaixonado por honras
«êxito

no Da

e distinções, aplicava-se a sério ao estudo.

Filosofia foi total»: foi o

de alunos do colégio, sendo, por

mais

bem

O

seu

classificado entre as centenas

escolhido para defender a 'tradicional tese

isso,

no fim do ano lectivo de 1697, com apenas 18 anos de idade.
jovem orador conquistou e comoveu o auditório com a clareza e simplici-

filosófica',

O

dade das suas respostas,

com

a extensão dos seus conhecimentos,

da sua juventude e a graça da sua eloquência Assim

se

com o encanto

terminava a primeira etapa

da vida de Cláudio.

«O

1.1.3.

No

grande crime de Cláudio»

que tivera de

êxitos alcançados,

isso,

Em

que a sua vida

começa
glória.

foi

si

mesmo

e dos

uma carreira que lhe deparasse a ocasião
em o introduzir na Corte de Versalhes.
hospedou-se em casa de amigos da família.

a preparar

O pai

pensou

Cláudio dirigiu-se a Paris e

breve

se desenrolava, a primeira ideia

padre parece ter-se desvanecido. Satisfeito de

ser

de obter honras e
Por

em

ambiente mundano

Outubro de

apresentado à Corte, cujo brilho lhe causou profunda impres1697, Cláudio

são. Todavia,

o pai não queria que ele ficasse no círculo restrito da Corte. Tinha

ambições mais

altas: fazer

dele

um

Francisco partiu

grande advogado. Por

isso,

no começo de

para Nantes a

Outubro de 1697, Cláudio Francisco partiu para Nantes a cursar a Faculdade de
cursar a

Direito.

Na

Faculdade de

viagem a cavalo para

esta cidade, julgou-se ofendido pelo cocheiro, a
Direito

quem

feriu

conseguiu,

num braço com a espada.
com uma boa soma

Foi feita queixa ao juiz criminal,

mas o

pai

de dinheiro, que o lesado retirasse a queixa.

Parece ter sido este o «grande crime», de que, mais tarde, se censurará.

1.1.4.

A toga de advogado

Munido da sua licenciatura em Direito, Cláudio regressou a Rennes.
Os pais prepararam-lhe uma grande festa, julgando ter o filho posto completamente de parte a ideia de

ser padre,

que

em

tempos

tivera, e se

conformaria

assim plenamente aos seus desejos de o verem advogado no Parlamento da

Bretanha.

uma

A

mãe

tinha-lhe

mesmo

preparado

certa satisfação, vestiu-a: mirou-se

uma

toga.

Cláudio para lhe dar

demoradamente ao espelho; mas, com

voz comovida, declarou que jamais a usaria e que rejeitava a perspectiva de vir
a ser

um homem

Não

de

um

novo

retiro

leis.

podia Cláudio entrar no jogo dos

pais,

por

si

descoberto. Ficou, pois,

Em seguida,

em
um

casa durante

um ano,

novo

seguiu o parecer do seu director de consciência e optou pelo sacer-

retiro,

após ter feito

a assistir o pai nos negócios.

após ter feito

optou pelo
sacerdócio.

dócio.

missão espintana

m
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- estamos em 1701 - novo

Fez então

retiro

durante o qual escreveu os dois

primeiros escritos que temos dele: Réflections sur

dans une

retraite,

ame

par une

Escolha de

No

1.1.5.

um

estado de Vida

ir

de

formées

la Religion,

num retiro,

por

-

uma alma que pensa em

2
.

Colégio de LuiVo^Grande

Para cortar mais radicalmente

Cláudio

les vérités

qui pense à se convertir e Choix d'un état de vie

Reflexões sobre as verdades da Religião, feitas
se converter e

.

com o

passado e

estudar teologia longe da casa paterna,

em

com

a família, resolveu

Paris.

Como

a Sorbona

estava então imbuída de Jansenismo e ele procurava mais a formação moral e
espiritual

do que a ciência

teológica,

não procurou a Universidade: escolheu

antes o Colégio Luís-o-Grande, dirigido pelos Jesuítas, frequentado por mais de

3.000 alunos, dos quais 450 internos.
Pelo facto mesmo, Cláudio renunciava à obtenção do doutorado
gia, pois só a

Sorbona conferia

como

esse título. Ora,

em

teolo-

diploma era a porta

este

de entrada para qualquer carreira eclesiástica, a decisão de Cláudio causou
Deus

tinhfrse

tornado
definitivamente o

sensação nos salões parisienses. Ele, porém, não se preocupou

isso.

Deus

deixava mais unido ao Senhor pela oração.

Nesta conversão parece

centro da sua

vida

com

tinha-se tornado definitivamente o centro da sua vida; cada dia que passava o

ter exercido

grande influência a leitura da vida do

Miguel Nobletz, missionário bretão, falecido uns cinquenta anos antes.

também

Cláudio,

este padre tinha estudado

escolhido para defender a tese

como

ção a Maria;

e,

momento de

cólera.

nos

no fim dos estudos

ele, tivera

também

Jesuítas;

filosóficos;

como

ele,

tinha a

1.2.

mesma devo-

Cláudio teve tanto a

Os limpa<haminés

breve a sua atenção

1.3.

e,

con-

lutar.

de Paris

com

mesmo,

os outros, sinal manifesto de autêntica virtude.

foi atraída

pelos pequenos limpa-chaminés, idos para

fim de ganharem algum dinheiro para sustento das suas famílias.

Estudantes eclesiásticos pobres

Uma vez clérigo pela recepção da tonsura, em Agosto de
que

glória,

crescia a austeridade de Cláudio para consigo

crescia a sua caridade para

Paris, a

num

Nobletz aconselhava fortemente o desprezo das honras

Ao mesmo tempo que

Em

tinha sido

a tentação de puxar da espada

mais precisamente ainda, o desprezo da inclinação para a ambição e a
tra a qual

P.

Como

um bom número

1702, Cláudio nota

de estudantes eclesiásticos estão tão abandonados

como

os

limpa-chaminés.

Naquela época

2

CS.

missão espiritaria

16,

11-36 e 37-52.

os

aspirantes

ao sacerdócio seguiam os estudos na

Amadeu Gonçalves Martins
(

Universidade; mas, de ordinário, eram livres de viver

como

quisessem, até às

num

proximidades da ordenação. Só então eram admitidos

seminário para

alguns meses ou semanas de preparação. Para muitos deles a subsistência era precária.

Com
em

a aprovação

com

alguns,

breve

as

foi

do seu

economias

director,

feitas

Cláudio começou a ajudar discretamente

na mensalidade que os

pais lhe

enviavam. Mas

mais longe, dando-lhes o alimento que o Colégio lhe servia, e con-

tentando-se pessoalmente

Não pensava

ainda, de

com os restos da mesa dos Jesuítas.
modo nenhum, numa nova fundação. Como

referiu

mais tarde, tratava-se então apenas de acolher quatro ou cinco estudantes pobres
e tentar auxiliados discretamente.

Pouco tempo

depois, outras pessoas se inte-

ressaram pela sua acção de benemerência e começaram a ajudá-lo.

do Colégio autorizou-o

a.

O ecónomo

dispor de tudo o que sobejasse das 600 refeições servi-

das diariamente na casa.

1.4.

Fundação do Seminário do Espírito Santo

Ao mesmo tempo

que crescia o número dos estudantes dele dependentes,

Cláudio sentia necessidade de alimentar também

as

almas dos seus beneficiados;

a muitos deles faltava lamentavelmente a formação espiritual. Depois de ter alu-

gado

uma

casa na rua des Cordiers, escolheu

uma

dúzia deles

e,

como

refere

um

antigo documento:

"no domingo do Pentecostes de 1703, 27 de Maio, o

Sr.

Cláudio Francisco

Poullart des Places..., então simples aspirante ao estado eclesiástico,

começou o

estabelecimento da dita Comunidade e Seminário consagrados ao Espírito

Santo sob a invocação da Santíssima Virgem concebida sem pecado
Crê-se que Cláudio terá preparado o pequeno grupo
texto «enviou-me a levar a

1.4.1.

Boa Nova

5

Comunidade
e

Seminário

consagrados

".

com o comentário do

ao Espírito Santo

aos pobres».

Porquê consagrados ao Espírito Santo?

A consagração da Comunidade e Seminário ao Espírito Santo lembra as origens bretãs de Cláudio e do seu amigo Luís Maria Grignion de Montfort.
facto,

no século XVII,

a devoção ao Espírito Santo estava florescente

Bretanha, graças à acção de famosos jesuítas, discípulos do

mesmo uma

P.

influência dos Jesuítas sobre ela

título a

Virgem Maria ao

pode explicar também

na

Lallemant. Existia

confraria de padres, dedicada ao Espírito Santo,

membros. Esta associação unia no

De

com

mais de mil

Espírito Santo.

as palavras

A

«sob a invo-

cação da Santíssima Virgem concebida sem pecado», acrescentada por Cláudio

ao

título

Os

da fundação.

Jesuítas,

Cf Temoignage

(

não o esqueçamos, foram os

Testemunho) de

Places e que esteve presente

Pierre

Thomas,

um

seus mestres e guias durante

meia

dos primeiros condiscípulos de Poullart des

no dia da fundação.

missão espiritaria
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dúzia de anos. Eles tinham estabelecido confrarias marianas para os alunos dos

colégios

seus

e

eram ardentes propagandistas da devoção

à

Imaculada

Conceição.

O pequeno

estabelecimento da rua des Cordiers

ciente. Por isso, pelos fins de 1705,

em

breve se tornou insufi-

Cláudio transferiu o seu seminário para a Rue

Neuve Saint-Etienne (actual rue Rollin), a dez minutos (a pé) do Colégio
o-Grande. O novo estabelecimento podia albergar uns 60 alunos.
Grignion de Montfort

1.5. Poullart des Places e

Pouco tempo depois de Cláudio
zade

com

Luís Maria aumentou.

e retribuiu a visita ao seu

ter iniciado os estudos teológicos, a sua

Em

1702 o santo missionário

amigo de Rennes. Pensava

na França

das missões e retiros

foi

de novo a Paris

então organizar a obra

com o

seu notável talento de

na realização deste projecto.

orador, parecia-lhe indicado para o ajudar
ideias sobre

ele

ami-

para nela avivar a prática religiosa.

rural,

Precisava, para isso, de colaboradores. Cláudio,

Trocaram

Luís-

o assunto e pediram a Deus que os guiasse. Cláudio,

por fim, teve de confessar ao seu amigo que não se sentia pessoalmente chamaSe Deus

do a pregar missões. Todo o seu tempo devia

me

ser

consagrado a fornecer a futuros

mesmo tempo que uma formação de qualidade, tão
uma promessa:
Deus me conceder a graça de triunfar, você pode contar com missioná-

cama

e mesa, ao

conceder a graça

padres

de triunfar, você

necessária à sua sublime vocação. Fez-lhe, todavia,

"Se

pode contar com

rios.

missionários.

Eu

preparar-lhos-ei e você empregá-los-á.

Assim ficaremos ambos

satisfei-

4"
tos'

Luís

Maria regressou a

Paris

e,

em

lançou os fundamentos da

1703,

Congregação das Filhas da Sabedoria. Depois da Páscoa voltou à Capital, onde
talvez

tenha

1.6.

assistido à

cerimónia da fundação, no dia do Pentecostes.

Ordenação sacerdotal

Ao mesmo tempo

que

se

e

morte do Fundador

ocupava do Seminário, Cláudio continuava a preque adiava continuamente, por não

parar-se para a sua ordenação sacerdotal,
julgar

ordenado
presbítero só

em

devidamente preparado para tão grande dignidade. Durou

tendo sido ordenado presbítero só

17 de Dezembro

anos depois,

de 1707

eterna, após

em

17 de

se

isto três anos,

Dezembro de 1707. Menos de

dois

em 2 de Outubro de 1709, Deus chamou-o a receber a recompensa
um dos invernos mais rigorosos que a França já sofrera, seguido de

fome.

As preocupações de Cláudio haviam
pela penúria e penitência, não conseguiu
tinal

crescido

resistir

a

enormemente. Enfraquecido

uma

pleurisia e infecção intes-

que o atacou.

Dele poucos documentos nos ficaram, mas ficou-nos

um

de inapreciável

valor: a obra por ele fundada. Entre os fundadores de seminários

Cf. Charles Besnard, Vie de Louis Marie Grignon de Mont/ort,1770, Livre 5

Saint-Esprit à Paris' Centre International Montfortain,

missão espiritaria

Rome, 1981,

o

282.

ou congrega-

(vol.l), 'Le

Séminaire du

.ÒM&PEU f)P^ÇNMs. MOTINS
Cláudio Francisco Poullart des Places ocupa

ções,

dúvida, o mais

dou

jovem de todos

um

,

lugar à parte. Foi ele,

sem

Tinha apenas 24 anos, quando fun-

os fundadores.

Cláudio

a sua Congregação.

Francisco
Poullart des

OS OUTROS SUPERIORES GERAIS

2.

Nos documentos conservados nos
Santo, até à fusão

com

te a distinção entre

Santo».

a

arquivos da Congregação do Espírito

do Santíssimo Coração de Maria

em

também chamados

«Messieurs

les

Supérieurs»

«Associados», que tinham

como

(os

associados foram sempre

assegurar a vida e direcção

em número

parte

Do

P.

ornais

tarefa formar

jovem de todos
os fundadores

reduzido, apenas os necessários para

do Seminário. Assim

excedido simultaneamente a vintena.
se diz que,

lugar à

Srs.

padres segundo o fim específico da Congregação.

Os

um

1848, é constan-

«Seminário do Espírito Santo» e «Comunidade do Espírito

Esta era constituída pelos

Superiores),

Places ocupa

se explica

que nunca tenham

Bouic, sucessor de Jacinto Garnier,

embora tenha governado a Congregação durante 53 anos, admitiu

apenas 16 associados durante o seu longo mandato, tendo o cuidado, parece, de

não agregar mais que
fundação

os necessários, a fim de conservar o espírito da primeira

5
.

Conseguiu o seu objectivo. Os superiores do Seminário (director

bom espírito,

dantes) alcançaram, pela sua virtude e

e seus aju-

a simpatia e a admiração de

toda a gente.

Os

"O Arcebispo de
ma-os muito

São

estes os

O

(...).

Paris

- escrevia um dos

São consumados na

seminaristas, de

nome

P

Poullart des Places foi

um

Seminário

em Março

.

ajudantes)

dos seus mais íntimos

de 1910.

A este seguiu-se o P Luís Bouic, coadjuvado por Pierre Caris, Pierre Thomas,
assistentes, e

Pierre

Michel David, Jacques

Gérard e Nicolas

"O

(director e seus

6

colaboradores, Tiago Jacinto Garnier, então simples diácono, que faleceria poucos meses depois,

superiores do

- esti-

virtude, cheios de sabedoria e prudência...

testemunhos que deles dá toda a cidade de Paris"

sucessor imediato do

Poitier

alcançaram
a simpatia

toda a gente

Lars, François Becquet, Jaques Duflos,

Foisset, conselheiros.

seu desapego..., o espírito de pobreza

ainda do seminarista Poitier

-

...

tude das maiores casas de Paris

em

que vivem,

a sua caridade para

em

com

-

o testemunho é

o próximo..., a

solici-

secundar os seus caritativos desejos, são pro-

vas mais que convincentes de que todos estes ternos pais dos pobres eclesiásticos
são verdadeiros ministros do

Evangelho

2.1.

5

7

cumpridores das máximas do

R LUÍS BOUIC
um

Cf. Arquivos da casa-Mãe
Ibid,

e exactos

7 ".

Luís Bouic era

6

Senhor

Lemes

de

M.

diácono da diocese de Saint-Malot; «digno superior» lhe

(ACM)

e

a admiração de

Dossier Bouic. Paris.

Potier.

Ibidem

missão espintana

congregação^ àoespírito^ santo

chamaria o seminarista

e^

do^

Poitier, já citado e

dia viria a ser vigário apostólico

"O R Bouic

imaculado coração^àe jnaria^

que continuaremos a

citar e

que

um

no Extremo-Oriente.

associou ao governo da Congregação o

recebido e escolhido pelo póprio Poullart des Places,

Homem de virtude eminente, foi-lhe,

em

no entanto,

na sucessão de Garnier, devido certamente

R
1 1

Pierre Caris,

que fora

de Outubro de 1704.

preferido o diácono Bouic

à sua capacidade administrativa

8 ".

Um dos grandes méritos do R Bouic foi ter obtido do rei Luis XIV as 'Cartas
Comunidade,

Patentes' de 1726, pelas quais o Rei: "louva, aprova e confirma a

chamada do
possuir, etc.

Espírito

Santo e da Imaculada Conceição, permitindo-lhe

Graças a estas «Cartas Patentes» e a

pôde comprar o terreno

mãe na
Foi

adquirir,

9"

e

mandar

rua Lhomond, em Paris.
também ele que compôs

Regumentos deixados por

um legado de 44.000 francos,

construir

as

uma

o

R Bouic

grande parte da actual Casa-

Regras da Congregação, baseando-se nos

Poullart des Places, e que mais de

uma

vez

mereceram

os elogios da Santa Sé.

Relativamente a

em

Santa Sé

estas

Regras da Congregação, propostas à aprovação da

1821, escrevia o

R

Marzetti, consultor da Propaganda:

"Depois de maduro exame dos sobreditos Regulamentos, além de os termos

achado plenamente aptos para formar
vista religioso,

moral e

científico,

um bom missionário,

quer sob o ponto de

quer no que diz respeito à vida pobre e morti-

ficada que neles se ensina, quer enfim quanto à actividade laboriosa

no que con-

cerne à prática da caridade no ministério apostólico, confessamos que não

encontrámos a menor mancha que possa embaciar o bem e a sabedoria que

eles

apresentam.

A

estes méritos intrínsecos é necessário juntar

também o de

ter fornecido

muitos valentes missionários e digníssimos bispos saídos deste piedoso estabele-

cimento

O

10 ".

braço direito do P.Bouic para a manutenção do Seminário, que, quase

desde o princípio tinha umas 70 ou 80 pessoas,

quentes caminhadas a pé pelas ruas de

O

R

Bouic de

tal

modo

Paris,

se identificou

foi

o

P

Caris,

para conseguir provisões

com

a Congregação que,

meios, «Bouics» tornou-se sinónimo de «espiritanos». Faleceu

de

ter sido

2.2. P.

s

9

em

18 de Julho de 1760

em

certos

1763, depois

12
.

Governou-a durante 53 anos.

FRANCISCO BECQUET

Ibidem.
Ibidem.

"

Arquivos da propaganda Fide (APF). Roma.

12

APF - Notices

missão espiritaria

".

Bouic sucedeu o PBecquet, associado ao «Corpo da Comunidade e

Ibidem

10

em

"fazia fre11

confirmado no cargo de superior da Comunidade, por unanimidade

de votos, a última vez

Ao R

que

Traditionnelles

du Séminaire

Du

Saint-Esprit.

Amadeu Gonçalves Martins
Seminário

em

de Junho de 1735». Eleito superior

1

em

4 de Fevereiro de 1763,

governou a Congregação até à morte, sempre reeleito por períodos de

três anos.

A obra material por ele realizada foi sobretudo a grande reparação e ampliação da casa e a construção da actual capela da Casa-mãe, na rua Lhomond,

Uma

carta escrita pelo seu sucessor à Propaganda Fide,

Paris.

aquando da sua

morte, dá-nos os principais traços da sua vida:

"Trabalhava na Comunidade, havia já mais de sessenta anos. Governou-a
durante vinte e

Unindo um
de

reira

seis.

zelo infatigável a

uma multidão de

pagação da

fé.

encheu a sua longa

ir

car-

seu objectivo mais querido era a pro-

Padres

pregar o Evangelho nas índias Orientais.

seus talentos para o ensino, porém, levaram os superiores de então a con-

servá-lo, dizendo-lhe

missionários,

que

seria

mais

do que consagrar-se

útil

em

toda a parte da

terra.

para a Religião, ficar na França a formar

ele próprio às Missões.

Desde então nunca mais deixou de
padres

fortíssima saúde,

Mas o

Na recepção do presbiterado tomara compromissos com os

das Missões Estrangeiras, para

Os

uma

boas obras.

fazer

Tendo

a

tudo o que pôde para conseguir bons

Congregação sido encarregada espe-

como ele aceibem escolher os

cialmente das missões de Caiena e da Guiana francesa, é incrível
tou,

numa

sem conta, para formar

idade já avançada, penas

indivíduos que julgava aptos,

mento do Seminário.

Isto

sem nada

desleixar

vigilância para o

bem

13
*

modelo de virtude

Vários documentos que dele possuímos apresentam-no-lo

mamente

como

figura extre-

simpática e de extraordinário valor, a confirmar o que dele escreveu o

Duflos.

P.

bom anda-

mereceu-lhe os sinceros pesares, aquando da sua

morte, do Arcebispo e de todas as pessoas de

2.2.1. P. Bequet,

na

e

Um

documento dos Arquivos da Propaganda

Fide,

(Istruzioni per

Monsignore Dugnarà, de 24 de Maio de 1785) diz-nos dele o seguinte:

"O

Becquet é o superior deste Seminário, e é

P.

ceu os elogios e a assistência

Seminário

le

A

um

do Ex.mo Dória - núncio

sujeito digno,

anterior -

que mere-

a favor daque-

14 ".

Congregação da Propaganda,

em

resposta à carta do

P.

Duflos, escrevia

também:
"Esta Sagrada Congregação sentiu muitíssimo a perda inesperada da digna

pessoa do

de

se ver

P.

Becquet, zelosíssimo Superior desse Seminário. Participo na sua dor

privado

duma pessoa que, em todas as ocasiões, mostrou sabedoria, prubem das sagradas Missões Por

dência e vigilância singular na procura do maior
sua vez Notices

Traditionnelles

sur

les

Supérieurs

15

.

du Séminaire du Saint-

ACM
APF - Lettere.
Ibid

-

Lettere e Decreti. 246, 266-270.

missão espiritaria

fP2W$»?£AP. ^9, e. sPJnK°. ; ?!Tí?.^
s

dizem

Esprit

um homem

"Era

muito

sacrificado...

em

virtudes, até à morte, ocorrida

2.3. P.

í-PTSÇÍP.ífe Jl^IYl.

Tinha sempre

boas palavras;

sempre alguma coisa de agradável a

Na

.

dele:

de ar severo; era fecundo

ra

í^^íl^rf

.4°.

em

bom

um humor

para

com

para todos

dizer- lhes... Foi

27 de Outubro de 1888,

embo-

alegre,

os alunos, tendo

um modelo

com

de

a idade de 83

TIAGO DUFLOS

sua carta à Propaganda, já atrás citada, o

"Não tenho, sem dúvida, nem

os talentos

P.

Duflos escrevia de

nem as virtudes do

P.

mesmo:

si

Becquet, mas

sou igualmente dedicado à Santa Sé, tão respeitosamente dedicado quanto ele o

podia

ser,

e procurarei imitar o seu zelo pelas Missões".

íntimo colaborador do

P

O

P

Duflos tinha sido

Becquet.

"Tinha talentos raros para a direcção das consciências nos caminhos

Tinha uma alma terna

interio-

com

os seminaristas

Para ser admitido no Seminário do Espírito Santo recorreu a

um santo estra-

res...

e compassiva, sobretudo para

17"

Como

tagema.

nele só eram admitidos os pobres e ele era rico, vendeu tudo o

que tinha, deu-o aos pobres e pediu então a admissão
Assistiu durante a
foi

18
.

Revolução Francesa à derrocada do seu Seminário, de que

desapossado pelos revolucionários, mas onde conseguiu continuar a viver até

à morte,

em

quarto alugado aos novos proprietários.

A Congregação foi supri-

mida.
Sofreu da gota desde os vinte anos, tendo cegado completamente nos

mos anos da

sua vida. Faleceu

em

1803, tendo-lhe sucedido o

P

Bertout

últi-

19
.

P.BERTOUT, RESTAURADOR DA CONGREGAÇÃO
Do P Bertout escreveu LAmi de la Réligion em 19 de Janeiro de 1833:
"São poucos os homens cuja vida tenha sido mais cheia que a do P Bertout,
o ardor com que trabalhou, durante vinte anos, em ressuscitar uma obra tão
2.4.

e

útil à

Religião seria, sozinho, título suficiente para recordar a sua

Não
que, em

tendo podido partir para

as

Missões da Guiana,

1778, lhe fora destinado, a ele e ao PDeglicourt,

memória 20 ".

campo de apostolado
colocado como pro-

foi

21

no Seminário de Meaux, que havia sido confiado à Congregação
Na época da Revolução desempenhava as mesmas funções no Seminário do

fessor

.

Santo de

Espírito

Em

16

17

18

Paris.

10 de Setembro de 1802 dirigiu-se para a Inglaterra... Tendo aprendido

Ibidem.

ACM

-

Notices Traditionnelks sur

Ibidem.

19

CS.

20

Ibidem

:I

CS.

missão espiritaria

7, 9.

7.

e

ACM

-

dossier Bertout.

les

Supérieurs du Séminnaire

Du

Saint-Espiit.

Amadeu Gonçalves Martins
o

inglês,

seu

tio.

Tendo

exercício do santo ministério... Quando a calma

útil

no

também

ele

soube tornar-se

regressou à França,

este falecido

pôde voltar à

no ano

juntando-se ao

pátria,

seguinte, o

P.

Duflos,

Bertout sucedeu-lhe muito

P.

naturalmente.

Desde então o seu pensamento constante
que

foi necessário

rial,

foi restaurar

o Seminário, para o

todo o seu zelo e perseverança. Finalmente,

um decreto

de 23 de Março de 1805, restabeleceu o Seminário do Espírito Santo, mas

por pouco tempo, pois,

Napoleão Bonaparte,
tudo o que parecera

novo

os Padres

2.4.1.

do

Novo

em

consequência das suas desavenças

com

ter

querido restabelecer:

em Setembro

de 1809 suprimiu de

Espírito Santo.

restabelecimento legal

vas para o restabelecimento do Seminário
Foi da rue du Bac, n.120, que
Prefeito da Propaganda:

a

Como

em

P

Bertout, que fez novas tentati-

22
.

28 de Julho de 1814 escreveu ao Cardeal

o Rei pede missionários, da minha parte peço

que 'sejamos restabelecidos legalmente, nos restituam a nossa antiga

dêem

podermos preparar missionários.

os fundos necessários para

em

As

o Papa,

irritando-se cada vez mais, voltou atrás e deitou por terra

O regresso do Rei restituiu a esperança ao

virá

impe-

nosso auxílio

esperanças do

casa', e

23 ".

P.

«Uma ordenança real

Bertout não ficaram confundidas.

de 3 de Fevereiro de 1816 restabeleceu a Congregação do Espírito Santo

Do

P.

nos

A Providência
24

».

Bertout escreveu o Cardeal Fesch, sobrinho de Napoleão, no seu

Memorial Per

sistematizare

le

Missioni Francese

-

para organizar as Missões

Francesas:

"Há

dez anos que se trabalha

no restabelecimento

deste Seminário.

O exce-

nem penas nem cuidados, para abrir, como por
empréstimo, um seminário menor em Paris e crê-se que o conseguiu; mas de que
meios não teria ele lançado mão para restabelecer definitivamente a sua
lente

P

Bertout não se poupou

Congregação, sobretudo

se

devessem confiar-lhe, e acrescentá-las

missões ainda mais extensas que as outras Colónias francesas?!
u

Os

gigantescos esforços do

dos de êxito. Pôde consegui-lo

R

às antigas,

25
.

Bertout para reaver o Seminário foram coroa-

em

1819,

mas

só

em

5 de

Dezembro de 1822

é

que conseguiu reentrar nele, após a sua evacuação pela Escola Normal recente-

mente suprimida 26 ".
Apesar das dificuldades, de 1817 a 1833 o R Bertout enviou ao todo 97

persou-se.

22

23

24

25

26

O

Governo

Com

1830 o Seminário

dis-

retirou-lhe todos os fundos e a casa ficou deserta.

No

padres para as ilhas deles carecidas.

a revolução de

APF.

ACM

-

dossier Bertout.

-

dossier Bertout.

APF.

ACM
Ibid.

missão espiritaria
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em

entanto, logo

candidatos

um

1831, o venerando Superior recebeu

pequeno grupo de

27
.

Fortemente atacado da gota nos últimos anos da sua vida, como o

tio,

o pie-

doso ancião faleceu na noite de 9 para 10 de Dezembro de 1833. Poucos homens

deixaram lembranças mais ternas nos que o conheceram. Tinha

um

excelente,

uma

consagrara,

um

sentido recto,

um

zelo puro,

constância incrível

em

um

coração

apego profundo à obra a que

a fazer viver.

Toda a sua vida

foi

se

consa-

grada a Deus e ao próximo.

O

Bertout partiu desta vida

P.

com um profundo desgosto:

a sua casa, empres-

tada ao Hospital Militar durante a epidemia de cólera de 1830, continuava ocu-

pada depois da epidemia e havia o perigo de não mais

AIMABLE FOURDINIER

2.5. P.

"Ao

ser restituída.

P.

Bertout deram

como

sucessor o seu parente e amigo

PAimable

Fourdinier, que, havia já quinze anos, estava associado aos seus trabalhos, ani-

mado

dos

mesmos pontos de

vista

A primeira preocupação do

P.

28 ".

Fourdinier, herdada

do

guir a tarefa de formar missionários para as Colónias

para poder prosse-

tio,
29

foi a

evacuação do

Seminário, ocupado pelo Hospital Militar. Nas suas cartas à Propaganda Fide dá
quase sempre informações sobre a evolução do assunto.
U

A questão da nossa casa está sempre na mesma. - escrevia em

de 1933 - Recusei a troca que

E não

casa senão pela força.

me

fora proposta e declarei

creio que queiram utilizá-la

Só em 23 de Setembro de 1834

é

13 de

Março

que não daria a nossa

30 ".

que o P Fourdinier teve a satisfação de

escrever ao Card. Prefeito da Propaganda:
u

As minhas

Estou agora

esperanças realizaram-se: a casa foi evacuada

em discussão

vam; espero que a Providência nos
Todavia, quase

um

esmolas

ter

do Governo...

auxílio

2S

quais esta-

".

o uso da nossa

ser utilizada.

casa...

Ainda não recebe-

nosso único meio de subsistência são as

em 30

de Janeiro de 1936, o

P.

Fourdinier escrevia:

nosso Seminário começa a restabelecer-se: temos 17 teólogos, mas o

Governo ainda não nos dá qualquer

27

O

20 deste mês.
tais

32 ".

Finalmente,

"O

será favorável

31

ano depois, a casa ainda não podia

"Até agora não pudemos ainda

mos nenhum

em

quanto ao restabelecimento dos lugares

auxílio;

manda-nos esperar para o próximo

Ibid.

«As Colónias

francesas»,

no contexto são

as ilhas

de Bourbon (actual Reunião), Guadalupe e

Martinica e mais algumas terras ultramarinas sob administração francesa.
y
30

APF
APF

31

Em

,2

APF

missão espiritaria

van (CV).

456-458.

-

Collegi

-

America- Antille. V, 864-865.

05/08/1835,
-

cf.,

APF

I,

-

Isole

Africa- Angola. 6, 424.

M' Oceano Australe.

2,

524-525.

"Nunca ninguém que tenha confiado no Senhor

ficou confundido".

Amadeu Gonçalves Martins

com

ano; enquanto esperamos, contamos

Domino
dido»

et confusus est

a Providência: «Nullus speravit in

ninguém que tenha confiado no Senhor

-

ficou confun*

33 ".

Em

22 de Fevereiro de 1837 o número de alunos era de 26. "Esperamos que

o Governo nos dê fundos para termos

em

Todavia, só

to desses fundos:

um número
R

de Janeiro de 1840 é que o

7

"O Governo

maior34 ".

Fourdinier se refere ao aumen-

quer que este ano nos ocupemos a sério da instru-

ção dos Negros das Colónias... Dá-nos fundos para manter 60 alunos no nosso
Seminário... Neste

uma

escreveu

momento temos 36 em

teologia.

a instrução dos Negros, enviando-nos padres,

Seminário

De

ou então alunos para o nosso

33 ".

facto,

Teologia;

O Ministro e nós, cada qual

carta aos nossos Bispos de França, para os levar a contribuir para

o número de alunos

em Março

ia

crescendo.

de 1840 eram 40, e

Em Janeiro de

em Dezembro

1839 eram 29

em

de 1841 eram 46.

2.6. Um título glorioso
A finalidade do Seminário do Espírito Santo era:

"Formar bons padres,

zelosos, laboriosos, capazes e desinteressados,

que exer-

cessem de boa vontade os empregos eclesiástticos mais penosos e menos procu-

como

rados, tais

serviços nos hospitais, missões, vigararias e paróquias da pro-

víncia, seminários e outros

encontram
Para
zelo,

sujeitos para os

tal era

amor ao

empregos para os quais os prelados dificilmente

preencher

necessário desenvolver nos seminaristas o espírito de pobreza, o

trabalho, a renúncia.

Não devemos,

36 "

pois,

Os

Superiores do Seminário conseguiram-no.

admirar-nos de que, ao

sair

mados imediatamente encontrassem emprego,

do Seminário,
pois

os padres nele for-

"um bom padre

é

um tesoiro

que todos desejam possuir"".

par,

Os padres formados no Seminário do Espírito Santo começaram por se ocucomo já foi referido, das funções eclesiásticas mais penosas e menos procu-

radas, nas paróquias rurais

mais humildes de França, nos seminários.

Acerca destes padres escreveu, entre 1731 e 1734 o P Luis Bouic que gover-

nou

a Congregação durante 53 anos:

"Já

formámos

um

grande número de padres, que trabalham

com

zelo e edifi-

chegam excelentes testemunhos de que a maior parte
deles vivem com a máxima edificação e trabalham com fruto na salvação das
almas. Há vários que, em menos de três anos restabeleceram em numerosas
cação...

Todos os

dias nos

paróquias a catolicidade, a piedade e a frequência dos sacramentos

33

APF Coííegi Van. 47, 478-479.
COULON, R, Libermann 1802- 185 2.

".

-

34

35

Une

pensée

et

une mystique missionnaires.

Paris. Cerf.

1988. 802

-

803.

Ihid.

36

APF

37

Citado por

38

APF

-

-

Lettere e Decreti. 246,

COULON,

America- Antille.

266-270

e

cf.,

COULON.P,

libermann. op. Cit, 802.

op.cit.,802.
2,

44.
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referências à estima pelo Seminário

documentos da Santa
Francia, a Sagrada

"Em

há

Paris

Numa

Sé.

do Espírito Santo são frequentes nos

Mgr Dugnani, nuovo Nunzio di
em 24 de Maio de 1775:

lstruzione per

Congregação da Propaganda escrevia

que têm dossier na Propaganda: são o

2 seminários notáveis,

Seminário das Missões Estrangeiras e o Seminário do Espírito Santo
Por seu lado,

já

em

Abril de 1764, o Núncio

em

39 ".

Paris tinha escrito ao

Cardeal Prefeito da Propaganda, a propósito do plano de substituir os religiosos
missionários das colónias francesas da

América por padres do Seminário do

Espírito Santo:

"Pedi ao sobredito
as missões padres

tendo-me

ele

Duque

(de Choiseul) que houvesse por

respondido que contava

ir

buscá-los a este Seminário do Espírito

Santo, creio que teríamos sobeja razão para ficar
fosse posta

em

execução

Em documento de
a propósito do

regiões

41

".

satisfeitos,

sempre que esta

ideia

40 ".

15 de

mesmo

como parece,
Os Padres do

decidido,

bem escolher para
bom exemplo, e

de mérito autêntico, quanto a doutrina e

Outubro do mesmo ano, o mesmo Núncio escrevia

"Suponho que o Ministério de Versalhes

projecto:
a

não mais

Espírito

se servir

do concurso dos

está

religiosos nestas

Santo não constituíam então congregação

reli-

giosa.

E

do sobredito Seminário não podia

certo que a escolha dos Eclesiásticos

melhor; é

mesmo em

si

ser

excelente; sendo este Seminário obrigado, por sua pró-

pria natureza, a fornecer os sujeitos necessários às missões, os quais, por conse-

além de serem muito piedosos e bem instruídos nos estudos próprios a

guinte,

uma

tal obra,

são formados de

Este projecto recebeu

modo

a levar vida sóbria, modesta e laboriosa

um começo

ao Seminário do Espírito Santo

fiadas

de execução
as missões

em

42
.

1778, quando foram con-

da Guiana francesa então

com

18 missionários: "que serão sempre tomados dos alunos do Seminário do Espírito
Santo, coisa verdadeiramente consoladora e garantia sempre maior da insigne

piedade deste Monarca - o

da

fé

rei

de França - e do seu grande zelo pela propagação

43 ".

São numerosos os testemunhos deste género acerca do Seminário do
Santo até

ser

um

mente

suprimido pela Revolução francesa.

título glorioso.

As duas

primeiras terras a evangelizar, confiadas à Congregação, foram S.

Pedro e Miguelão

Dos padres

em

1765 e a Guiana francesa

destas duas missões, assim

ram na América do Norte, foram
do

P.

"CS.
40

41

42

4Í

Espírito

O título de espiritano era real-

em

1778.

como de muitos

feitos os

outros,

que trabalha-

mais rasgados elogios, entre eles este

Lisledieu, vigário geral das Colónias francesas:

"Os padres educados e

for-

7, 21.

Ibid,

62-63.

APF

-

Lettere e Decreti. 232, 271.

Ibidem.

KOREN,

missãx) espiritaria

HL, Les Spiritains. Trois siécles d'histoire religieuse et missionmire. Paris, Beauchesne, 1980,, 98.

Amadeu Gonçalves Martins
mados no Seminário do
ranças

A partir de
ser

o

Santo ultrapassaram sempre

Espirito

as

minhas espe-

44 ".

1777,

em

vez do

R

Lisledieu, o responsável pelas missões ficou a

Como

os padres formados

francesa,

não bastavam para

Becquet, Superior geral do «Espírito Santo».

P.

no seu seminário, sobretudo depois da Revolução

um campo de

apostolado tão vasto, o

P.

Becquet, e sobretudo os seus sucessores,

após a restauração da Congregação, começaram a recrutar pessoal estranho à

mesma.

A escolha nem sempre foi feliz e assim o título,

antes glorioso, de «espirita-

de ignomínia. Havia nas Colónias outros padres,

no», começou a ser título

autênticos aventureiros, ambiciosos e ignorantes, que, para escaparem aos seus
bispos, se refugiavam nelas, apresentando-se

Tudo

isto vai contribuir

Santo até à fusão

com

a do

2.7.

R WARNET

O

Foudinier faleceu

P.

sempre como «espiritanos».

muito para o declínio da Congregação do Espírito

em

5 de Janeiro de 1845.

propósito da tentativa de fusão do «Espírito Santo»

Sucedeu-lhe o

em

visoriamente

P.

do «Espírito Santo»

rior

Maio de 1845.

"Tenho a honra de anunciar

Fide:

E

Tornaremos a

V.

Ele

mesmo deu

cena.

falar dele a

com o «Coração de

Warnet, antigo missionário da ilha da Reunião,

18 de

em

Libermann, que brevemente vai entrar

P.

Maria».

eleito pro-

a notícia à Propaganda

Eminência a minha nomeação como supe-

45 ".

interessante notar que,

na mesma

carta,

o

Warnet anunciava

P.

já a sua

demissão:
"Esta nomeação, Eminência,
tá-la

no meu

espírito, é

apenas provisória

por algum tempo, eu tinha sob os meus olhos o

serviços que a

impossíveis

2.8. P.

O

P.

minha

P.

e,

ao acei-

Leguay, que pode prestar

saúde, após o regresso das missões, quanto a

mim, torna

46 ".

ALEXANDRE LEGUAY

Warnet

faz

a apresentação do seu sucessor nos seguintes termos:

"Este respeitável eclesiástico, de 52 anos de idade, merece, Eminência, a

vossa confiança, graças às suas virtudes e experiência na condução dos assuntos
eclesiásticos.
sei

E por

estas razões e para

a escolhê-lo e a demitir-me

dá-me

as

em

maior

seu favor.

bem

Homem de

real valor,

o

P.

apres-

47 ".

Leguay herdou do P Fourdinier os seus projectos

em

si

mesmo o poder

enviar para elas muitos padres e fazer deles

um

espiritual das Colónias,

só corpo associando-os à

M

Oceano Austrak. 3, 466467.
APF Isole
APF - Missiom. 22, 341-342. Ibidem.
-

45

me

A escolha que acabamos de fazer...

mais belas esperanças de progresso da Religião nas Colónias

e os seus problemas. Centralizar

44

da nossa Obra, que

46

46

Ibidem.

47

Ibidem.

missão espiritaria
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Congregação do
cai

Espírito Santo:

nos mesmos erros que

eram

estas as suas grandes aspirações.

Por

isso

ele.

Segundo documento dos Arquivos da Propaganda de

Novembro de

2 de

1847, "58 missionários, ao todo, foram enviados para as Colónias francesas, de

Novembro do mesmo ano 48 ".
também por esta época que o P. Leguay propôs

1

de Setembro a
Foi

um

da Propaganda

Congregação

à Sagrada

grandioso plano para a evangelização da América e da

Oceania, propondo-se admitir, para
mães, ingleses ou irlandeses e

tal,

mesmo

no Seminário do

espanhóis

Espírito Santo, ale-

49
.

A Propaganda não mostrou pelo projecto qualquer interesse, antes pelo contrário:

"A

do projecto de querer aumentar o número dos alunos, com

respeito

a enviá-los para as regiões da

com

tentar-se
Instituto

América do Norte,

faz-se saber

vista

que devem con-

os lugares habituais das Colónias, segundo a finalidade desse

50 ".

Após

a revolução de 1848, o

P Leguay

demitiu-se, sucedendo-lhe

no gover-

no da Congregação o P Alexandre Monnet. Falaremos ainda longamente do
PLeguay, quando tratarmos da fusão das duas Congregações, do Espírito Santo e

do Santíssimo Coração de Maria.

2.9.

RALEXANDRE MONNET

Ao anunciar ao P Le Vavasseur a demissão do PLeguay,

O

"P Leguay deu a sua demissão.

Continuamos

a entender-nos

bem com

Libermann

escrevia:

Superior provisório é o PMonnet.
ele

51

".

A causa da demissão foi política. O próprio PLeguay a justifica.
"Alguns actos quase consumados antes da revolução, juntos à atitude que eu

mesmo tinha sido obrigado a tomar nos jornais,

a respeito de várias personagens que

tinham atacado publicamente o estabelecimento que dirijo tornavam a minha posição muito

difícil,

pois tais personagens estavam agora à frente

do novo governo.

Nesta circunstância penosa, reuni o Conselho da Congregação
rezado muito, dei a
substituir

O

como

minha demissão

superior,

P Monnet,

o

e exortei os

P Monnet,

o que

meus confrades

eles fizeram

novo Governo, com o qual

bem

qual foi muito

recebido

Por outro lado, o

se pôs

em

48

4,,

ele

que

APF -Missioni.

P Monnet

era

22,347-348.

Cf.,ND.X,

APF -

s:

APF-Co^Van.

missão espiritaria

143.

Misswm.

22, 480.

s:

1,542.

APF

-

em

me

bem

contacto e pelo

amigo dos missionários de Bourbon

APF-Lettere.335, 1431-1432.

51

Bourbon, é muito

imediatamente

vai, pois, tornar possível a fusão das

S0

a nomear, para

imediatamente.

52 ".

PLibermann. «Libermann meu amigo íntimo», tinha

É

depois de ter

devido aos seus trabalhos a favor da instrução dos Negros e

sobretudo aos maus tratos que ultimamente sofrera
visto pelo

e,

Colkgi Vari.

I,

542.

ele escrito

e

do

53
.

duas Congregações.

Monnet

Amadeu Gonçalves Martins
estava perfeitamente dentro do espírito da Congregação de Libermann. Dele
escrevera o P.Fourdinier

em

29 de Maio de 1843:

"O

P.

OR

Monnet continua

Bourbon

prodígios de zelo e de conversões entre os Negros de

Le Vavasseur, trabalhador da mesma vinha, confirma

a fazer

54 ".

estas palavras

do bem verdadeiramente extraordinário, operado entre os escravos pelo

falar

e caridade deste padre admirável.

R Monnet "continuam

tidos pelo

E nota o R Le Vavasseur que

ao

,

zelo

os negros conver-

quase todos a viver piedade sólida e fervente

55 ".

Por sua vez, o Prefeito apostólico de Bourbon, Mons. Poncelet, dava dele o
seguinte testemunho:

"O R Monnet

melhor padre da Colónia.

é o

desapego e actividade estão acima de todo o elogio

Assim, não é de estranhar que, mais de

uma vez,

O

seu zelo,

56 ".

ele

tenha pedido para entrar

na Congregação do SS. Coração de Maria, segundo afirmação do R Eugénio

"O R Monnet, missionário em Bourbon, há oito ou dez anos, pediu
várias vezes ao R Le Vavasseur que o aceitasse na Congregação ".
Tisserant acrescenta ainda: "O R Monnet é verdadeiramente o apóstolo de
Bourbon. É a ele que os habitantes de Bourbon chamam «o Pai dos Negros» ".
Também o R Libermann escreveu acerca dele em Junho de 1842: "Enviaramnos uma carta do R Monnet a seus pais ou amigos, verdadeiramente entemecedora,
Tisserant:

57

58

que mostra bem a sua alma bondosa, muito dedicada a Deus
Negros".

e cheia de zelo pelos

59

Em Bourbon foi perseguido, acusado de ser abolicionista,
abolição da escravatura
2.9.1.

isto é, partidário

da

60
.

Têmpera moral do

P.

Monnet

A têmpera moral do R Monnet ficou bem posta em evidência logo no começo do seu generalato.

que

em

mesmo tempo,
escrevia

Schoelcher, sub-secretário de Estado das Colónias,

em

dizer,

Santo o

Espírito

ter escolhido

como

superior geral e que, ao

queria impor- lhe «dois superiores eclesiásticos», o

R Monnet

18 de Março:

"Se a República

me

Sr.

14 de Março lhe escrevera a manifestar- lhe confiança e satisfação por a

Comunidade do

de

Ao

me

julga digno da sua confiança,

espero que o

Sr.

Ministro

me

como

V

Exc.~ faz a honra

dê provas, deixando-me a plena

liber-

dade de eu apresentar todos os candidatos, os superiores e os outros, que devam
ser

enviados para as Colónias. E este
Santo». Creio,

«Espírito

momento em que

inicio as

Sr.

Após
54
55

APF
APF

-

Afnca-Angola.

-

Isole

M

ND.

57

Ibidem.

7,

Oceano

coração

por influência do

61

".

R Libermann,

foi eleito

Vigário

56-57.
Australe. 3, 372.

IV, 39.

Ibidem.

59

ND.

60

Ibidem, 381.

61

R Monnet,

meu

Ibid, 472.

56

58

a fusão, o

dos direitos do Superior geral do

que não quererá contestar-mo, no

minhas relações com o Governo da República, à qual

estou ligado, por princípio, e de todo o

53

um

Ministro,

ND.

X, 52-53.
XII, 148-150.

missão espiritaria

)

cw&eg^&.do^espírito santo £

dp^

irnafulafo corçtcâo^ de ^Tiacrrict^

Apostólico de Madagáscar. Cerca de

um

recompensa dos apóstolos, por todos os
pela salvação das almas

2.10.

ano depois,

sacrifícios

faleceu, indo "receber a

que tinha

feito

ao seu Deus

62 ".

Um seminário glorioso

A história da Congregação

até

Libermann

é a história

do seu Seminário, o

Seminário do Espírito Santo, seminário verdadeiramente glorioso.
u

O fim

da Obra -

eclesiástica,

Regra primitiva - é formar no zelo e na disciplina

diz a

no amor de todas

a aceitar,

mas

principalmente na obediência e na

as virtudes,

pobreza, clérigos que estejam nas

mãos dos

superiores, prontos para tudo,

não só

até a preferir, os postos humildes e laboriosos, para os quais difi-

cilmente se encontrem obreiros,

mesmo

ção dos pobres e

tais

como o

serviço nos hospitais, a evangeliza-

a dos infiéis".

O primeiro campo de apostolado dos «Espiritanos» foram as paróquias pobres
de França, sob a dependência dos respectivos bispos. Outros, depois de formados,

foram postos à disposição da «Companhia de Maria» e enviados para

Missões. Outros tornaram-se

Montfort e foram membros

mesmo

ilustres

discípulos de Luís

as

Maria Grignion de

da sua Congregação. Outros ainda partiram

para as Missões do Extremo-Oriente, enviados pelas Missões Estrangeiras de
Paris,

onde alguns foram

Não

se sabe

vigários apostólicos.

ao certo o seu número, mas calcula-se que desde 1703 a 1792,

foram formados no Seminário do Espírito Santo cerca de 1.300 padres. Mas
sabe-se que

como

na França, no Canadá, no Extremo-Oriente, são-nos apresentados

no

apóstolos extraordinariamente desapegados e zelosos

exercício do

santo ministério.

A

revolução francesa deu ao Seminário e à Congregação

um

golpe muito

profundo.

No

tempo de Libermann

ela estava quase a desaparecer;

obra não podia morrer. Deus preparara o
Ele será, pois, o sucessor do

P.

Monnet

mesmo Libermann

e o restaurador da

des homens de Deus, de que acabamos de

falar.

mas não, uma

tal

para a continuar.

Congregação dos gran-

A todos memória eterna!
A continuar
(
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