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António Joaquim Galvão

*

educação versus
espiritualidade

Educação versus espirtualidade
palavras de Libermann, dar

é

para mim, nas

a possibilidade ao

ser

humano, de fazer tudo o que estiver ao seu
alcance para se tomar um Ser a partir de si

mesmo

(educação)

edese

características próprias
(espiritualidade).

deixar guiar pelas

do Espírito

E a partir da espiritualidade que

a acção do Outro (hetero-educação) faz com que a
minha educação seja mais responsável, partilhada
e

não pura subjectividade ou puro egoísmo, antes

pelo contrário, o objectivo principal não é

a minha

mas ajudar aqueles com
quem me comunico, na famãia, no trabalho, no
lazer, na oração, numa palavra vida = missão a

própria auto-realização

reciizarmo-nos no nosso percurso de vida* Este

um fundamento nem uma
E uma correlação, um dialogo, um espaço

percurso de vida não é

meta*

para

uma educação elaborada e amadurecida pelo

tempo e onde cada ser humano se (re)encontra

com a profundidade do seu ser.

A
*

denominação «Educação versus Espiritualidade» tem, para mim,

uma importância especial. Especial porque
ao mesmo tempo, dentro de um contexto

é

uma

parte de

mim

e

de eudemonismo inte

O autor deste artigo tem o mestrado em Filosofia do Conhecimento e Epistemologia. E professor na Escola
Superior de Educação de Fafe. Vai defender tese de doutoramento subordinada ao tema: " A educação do
Meio-Amhiente Humano como prevenção

à toxicodependência infanto-juvenil",

na área

cientifícia

Ciências da Educação. Foi seminarista da Congregação do Espírito Santo e professo de votos temporários.

missão

espiritaria,

Ano

1

Q
(2002) n. l, 93-106

educação versusa es£ invalidade
gral

1

,

uma procura da compreensão de mim próprio enquanto ser humano. Por
com o que acontece na sociedade, a incapacidade de o indivíduo se bas-

é

analogia
tar a
falta,

próprio, leva-o a procurar outros

si

também, a procura da

homens para conseguir

em

felicidade

sentido integral, isto

todo o tipo de felicidade

e,

enquanto educação versus

soa a trabalhar não para

si

própria, fazendo tudo

do próprio, mas a praticar acções
2

Convicto de que
Santo

3
,

é,

que abarca

espiritualidade, leva a pes-

em

quanto lhe interessa

senti-

úteis para os outros.

este sentido, praticar acções úteis para os outros, é

o pres-

dos fundadores da Congregação dos Missionários do

suposto pedagógico,
Espírito

aquilo que lhe

procurarei apresentar

uma pequena reflexão

sobre esta temática

educativa - formativa à luz daquilo que escreveram.

Começo por dar a palavra aos fundadores,
ridade

no tempo,

primeiro, por

uma questão de prio-

a Cláudio Francisco Poullart des Places que nos Regulamentos

4

diz:

"Formar no amor à obediência e da pobreza, estudantes pobres que,

Ê

evidente a

preocupação

jam prontos para tudo

(...)

a Igreja dificilmente encontra obreiros"

educacional de

É evidente

este-

(...)

os postos mais humildes e mais difíceis, para os quais
5
.

a preocupação educacional de Poullart de Places: formar para =

Poullart de

educar = ser missionário. Esta educação, no amor, parte do eu e tem o seu supor-

Places

te

numa

espiritualidade profunda "devo desconfiar de

tudo da vossa misericórdia"

6
.

Fazendo como que

mim mesmo

e esperar

uma análise heurística,

vras de Poullart des Places, parece sugerir-me que nesta formação, cada

1

Eudemonismo, enquanto termo
de,

filosófico associado a teorias éticas cujo centro é a ideia

das pala-

um

,

terá

de felicida-

ganhou, na época moderna, estatuto e significações que permitiram a passagem à ideia

real

de

feli-

cidade que hoje lhe atribuímos ao nível da consciência e das filosofias éticas: sensível; individual;
natural; sobrenatural; estético; ético; parcial e integral "que os admite a todos estabelecendo entre
eles

de
2

uma certa hierarquia", ANTUNES,

Filosofia. Lisboa:

Esta convicção não se deve só ao estudo e reflexão que

da Congregação, ela

é,

me
tica

enquanto seminarista

ou observação pode

sobre os textos publicados dos fundadores

e noviço espiritano.

É meu

interesse, se a

com

ajuda

Congregação

n9

crí-

ou António Joaquim Galvão

67, 4770-451 Requião.

Congregação do Espírito Santo sob a protecção do Imaculado Coração de Maria cujos fundadores são
e Francisco

Missionários do Espírito Santo por

Uma vez que a morte colheu
para redigir propriamente

me

Maria Paulo Libermann. Chamei-lhe Congregação dos

parecer que é

Espírito

Com a

Santo L.I.A.M., 2002,

LECUYER, J.

16, 1988, cit.

Editorial

missão espiritaria

esse

uma «Regra

de Vida».

O

que

nome que

com 30
ele

ela é mais conhecida.

anos de vida, não teve tempo

legou aos seus sucessores foram

ele iniciada tivesse, e

continue a

ter,

a força

do

Santo como «Luz e Guia».

NEIVA, A. T,
Cf.

com

Poullart des Places muito jovem,

«Regulamentos» que fizeram com que a obra por

6

fiz

ser dirigida para antonio.j.galvao@oninet.pt,

Cláudio Poullart des Places

5

Logos Enciclopédia Luso-Brasileira

der o consentimento, escrever sobre a Educação dos Espiritanos. Assim qualquer comentário,

Travessa Santiago de Ninães

4

In:

sobretudo, o resultado da educação intelectual e espiritual da qual,

e graça de Deus, eu tive

3

M., «Eudemonismo».

Verbo.

por

Força do Espírito - a missão espiritana hoje. Lisboa: Missionários do Espírito
12.

Les Écrits de Claude François Poullart des Places. Ré-édition Cahiers Spiritains,

TAVARES,

A. O., 1997,

16.

A.,

caminhos do

Espírito,

Duas Vidas,

um Projecto Missionário.

ne

Antónk^Joaquim Galvão
se tudo dependesse apenas dele mesmo e confiar no auxílio
como tudo apenas dependendo d'Ele'.
como Poullart des Places, que do meu ponto de vista nos propõe uma

que trabalhar como
divino
Tal

educação versus espiritualidade vivida a

partir

da experiência pessoal, Francisco

Maria Paulo Libermann, relativamente ao que chamei pressuposto pedagógico,
diz-nos:

"Fixa
teoria

bem

este princípio:

da vida

interior.

Não

não deves

ler

autores espirituais para aprender a

desejo que a conheças por outro meio que não seja

pela prática do teu interior; e adquirirás esta prática se mantiveres sempre essa

boa vontade que Deus

te deu, e se procurares fazer

alcance para agradar a Deus e para te tornares

um homem abnegado e

Se repararmos, Libermann chama-lhe princípio,

uma

cípio é porque efectivamente prevê
ser

humano cuja

de amor»
res

9

tudo o que estiver ao teu

ora, se se trata

um

de

- uma educação

finalidade

interior"

8
.

prin-

integral

do

intenção primordial é preparação para «a vida apostólica = vida

de serviço aos demais e cujos requisitos necessários são todos os valo-

,

da pessoa humana. Esta educação não será -

uma educação

versus espiritua-

lidade!?

Educação versus espirtualidade
a possibilidade ao ser

tornar

um

Ser a partir de

terísticas próprias

a acção

humano, de
si

é para

fazer

mesmo

do Espírito

(educação) e de se deixar guiar pelas carac-

E

(espiritualidade).

do Outro (hetero-educação)

responsável, partilhada e

mim, nas palavras de Libermann, dar

tudo o que estiver ao seu alcance para se

a partir da espiritualidade que

com que

minha educação

e

numa

a acção do Outro

não

é a

minha

com quem me comunico, na

ser

humano

se (re) encontra

E com sentido de «missão» que
mentalmente

um

da

{hetero-educação)

a

seja

própria auto-realização

mas

aju-

família,

palavra vida = missão a realizarmo-nos

onde cada

partir

mais

faz

no trabalho, no lazer, na orano nosso percurso de vida.
Este percurso de vida não é um fundamento nem uma meta. É uma correlação,
um diálogo, um espaço para uma educação elaborada e amadurecida pelo tempo
ção,

a

não pura subjectividade ou puro egoísmo, antes pelo

contrário, o objectivo principal

dar aqueles

E

espiritualidade que

com

a profundidade

do seu

estas palavras que, aqui escrevo,

jaz

com que a

minha educação
seja mais

responsável,

partilhada

ser.

têm funda-

tríplice objectivo:

Dizer o que são as Fraternidades Espiritanas;
Partilhar

um

pouco de vida numa Fraternidade

Espiritana;

Reflectir sobre espiritualidade e educação.

Usando uma terminologia
se

7

dividem

em

clássica

poderíamos dizer que

as

minhas palavras

«pro-logos», «logos» e «epi-logos».

Se nos situarmos no espaço e tempo de Poullart des Places (1679 - 1709) e recordarmos
tes teorias sobre espiritualidade,

os estudantes adorarão de

Terão

também uma

ao Espírito Santo",

temos que o reconhecer como

modo particular o Espírito Santo

singular

as diferen-

um grande pedagogo espiritual "todos

ao qual foram especialmente consagrados.

devoção à Santíssima Virgem, sob a protecção da qual foram oferecidos

ibid, 33.

8

Ibid, 45.
9

Notes

et

Documents (N.D.), X, 505.

missão espiritana

m.

educação versus^ esf iritualidaãe

Prólogos
Fraternidades Espiritanas

1.

Trata-se de lim
co,

tem uma

movimento de vida

finalidade,

uma

apostólica que,

uma

espiritualidade,

como movimento

católi-

metodologia, fontes e recursos

próprios para viver sob a orientação da espiritualidade missionária espiritana e
ser

uma oportunidade de recursos pedagógicos para uma educação

integral

do

ser

humano.

uma

Para

Fraternidades

podemos

rápida apreensão,

"São grupos

espirituais

de leigos e

Espiritarias

mesmo

cenáculo a força e a

luz

Podemos concluir que
para todos e

espirituais

em

as Fraternidades Espiritanas:

jovens ou adultos, que procuram no

do Espírito Santo que os anima e fortalece no

na

exercício da sua vocação missionária
São grupos

que

dizer

leigas,

um

de

se trata

no Mundo"
movimento de Igreja

Igreja e

qualquer lugar do mundo.

.

Quando

11

onde há lugar

digo todos, refiro-me espe-

cialmente aos leigos comprometidos à
sentido para a vida tendo

como

fonte,

"Na linha da espiritualidade
também um esforço para alargar e
sos e leigos

na Missão que a

Fraternidades, deriva

luz do Evangelho que procuram maior
Deus - Jesus Cristo - Espírito Santo.

missionária espiritana, as Fraternidades são
viver os laços de

Igreja lhes confia"

do latim

(fratemitas

,

Comunhão que une

religio-

12
.

aús) que, a partir dos seus signifi-

cados, nos remete para: parentesco entre irmãos, solidariedade de irmãos,

amor

ao próximo, harmonia entre os homens ou união entre povos. Espiritanas,

como

atrás ficou dito

de comunhão

com

a

Congregação dos Missionários Espiritanos.

com o
que uma

Assim, a Fraternidade Espiritana, enquanto encontro do eu (mesmidade)
outro (alteridade), surge

como uma

relação pedagógica que

não

é mais

condição de educação.

A

partir

da definição e natureza das Fraternidades, o seu enquadramento

13

situa-se:

"Ao

nível da vida espiritual e carismática dos seus

nientes, de

modo

Congregação do Espírito Santo
apoiarem acções relacionadas

(...)

com

e caracterizam-se por

fé

10

para aquelas pessoas

em

pequenos grupos

NEIVA,

op.

cit.,

175 e

cf.

(...).

uma

Provincial

Um dos

12

13

missão espiritana

desenvolverem e

Mas

as

proposta de aprofundamento espi-

Tais pessoas dispõem-se a viver e a partilhar a sua

espirituais

ou comunidades que a Congregação do

Princípios dinamizadores das Fraternidades Espiritanas.

Portuguesa da Congregação do Espírito Santo, Documentos Capitulares
11

são prove-

a dinamização missionária da Igreja.

Fraternidades Espiritanas são sobretudo
ritual

membros que

dos diferentes movimentos ou grupos laicais ligados à

geral,

Tomo

II

-in
,

Província
Secretaria

- Lisboa 2000, 258.

antecedentes históricos das Fraternidades Espiritanas está na Arquiconfraria do Espírito

Santo, fundada

em

do mundo para

rezar

07 de Dezembro de 1889,
ao divino Espírito Santo.

Ibid, 176.

Cf. Princípios dinamizadores, op.

cit.

com

direito a fazer Associações

em

todas as dioceses

António Joaquim Galvão
Santo não só fomenta e incentiva na linha da sua espiritualidade

Espírito

mas também reconhece como

missionária

são e carisma espiritano"

participantes privilegiados da sua mis-

14
.

Consideramos a espiritualidade dos fundadores

mento

uma

fonte específica, instru-

e recurso de oração para ouvirmos os desígnios de

concreta da nossa vida e

amplo da

uma

Deus

em

cada situação

proposta concreta de educação no sentido mais

palavra.

um texto espiritaem harmonia com a Palavra de Deus. A ideia de
harmonia entre a palavra do homem e a Palavra de Deus é intencionalmente
assumida. E assumida porque sabemos que cada homem tem à partida um patriNos encontros

das Fraternidades faz-se sempre a leitura de

no, a palavra dos fundadores,

mónio

cultural construído a partir das interrogações e respostas dadas às carac-

terísticas próprias

do seu meio de acordo com

minados períodos da sua
Espiritanas

vida.

cional humanista

em

com

segundo, responder

na

tarefa

as necessidades sentidas

em deter-

neste contexto de vida que as Fraternidades

projecto antropológico de implantação educa-

dois sentidos essenciais.

Primeiro, enriquecer o

ros

um

aparecem como

É

homem em

todas as dimensões da sua vida e

em

generosidade ao projecto de realização enquanto obrei-

sempre inacabada da criação:
o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narihomem transformou-se num ser vivo" h
Fraternidades nos fazem não é mais que um reflectir sobre

"O Senhor Deus formou
nas o sopro da vida, e o

A proposta que as
as origens

.

da nossa vida, a juventude da nossa vida e perceber, mais do que com-

preender intelectualmente - sentir

com

o coração, até que ponto na base da

nossa existência está o «sopro» do Espírito Santo.

Podemos então desde

já

perceber que a finalidade é unificar a vida. Isto

responder à necessidade de unificar a cultura e a
apostólica,

ou numa

fé,

vida humana em todas
uma educação - uma cultura.

ideia, unir a

a plenitude da fé cristã

-

é,

a vida profissional, familiar,
as suas

dimensões

fundamento

cunstância, que
cesso de

amor

radical e cultural

não obedece

da pessoa humana circunscrita à sua

cir-

homens do saber, mas sim a um pronos valores que realizam o ser humano. Em

carta aos missionários dizia-lhes:
u

os negros, a fim de os formardes

como

eles

devem

Europa, mas deixando-lhes aquilo que lhes é próprio"

Porque

14

15

16

se trata

de cada

um

todas as suas

dimensões com a
plenitude da fé
cristã

Despojai-vos da Europa, dos seus costumes, do seu espírito. Fazei- vos negros

com

unir a vida

humana em

às exigências dos

aos outros inspirado

ser,

educação

não à maneira da

16
.

conscientemente viver a vida e a

fé,

o grande

Ibid.
Cf.,

Gn.

NEIVA,

a vida

com

O projecto libermanniano é assumidamente um revalidar, através da noção de
pessoa, o

a finalidade
é unificar

2, 7.

op.cit., 60-61.

missão espiritaria

-

uma
uma

cultura

educação versus espiritualidade

objectivo que ressalta da metodologia é o de responsabilizar os leigos na sua for-

mação, promoção

como uma

e apostolado cristão,

Este objectivo parece-me caro e delicado,

caminho segundo o

em

em

Cristo.

prática

-

um

do Evangelho «amai- vos uns aos outros como eu

espírito

Vos amei». Esta realidade de
da e partilhada

família de irmãos

quando aplicado na

de amor ganha sentido quando vivi-

luz interior e

comunidade.

Como

dizia Poullart des Places:

com muito respeito e delicadeza, sendo amáveis,
com os outros"
Esta realidade, a certeza de uma vida de «amor» em comunidade, é sinal vital
para a continuidade da «missão espiritam». Mais ainda, terá que ser, do meu
ponto de vista, uma certeza para todos os «espiritanos» com as ressalvas ine"Tratar-nos-emos sempre

como

diz

17

o Apóstolo, uns

.

18

,

rentes ao ser consagrado ou ser leigo, de trabalho ao serviço dos demais.

linguagem joanina do deserto
chegada.

- preparando o caminho do Senhor para

Numa
a

E necessário um contínuo renascer dentro da própria comunidade

ritana. Este renascer implica fazer,

mais

uma

meu ponto

vez do

que Libermann propunha:
"É uma reflexão que gostaria de reproduzir

de

em cada página deste

Sua
espi-

vista, aquilo

escrito.

Um

missionário que não trabalha muito seriamente e sempre na sua santificação,
torna-se indigno da eminente graça apostólica, e culpável para

devia santificar.

Mas

se ele

põe seriamente mãos à obra,

ca,

e

.

que mensalmente temos o encontro

(Eucaristia), segue-se

xão

almas que

19

com ele santifica uma multidão de almas"
E com este espírito missionário, de congregação,

mente

com as

santifica-se infalivel-

20

que começa

um jantar convívio e

vida

em comum

com

a refeição Eucarística

evangéli-

depois o encontro temático de refle-

e oração cujos objectivos são:

"Proporcionar aos leigos que se sentem inspirados e atraídos pelo carisma espiritano,

um meio de

viver mais profundamente o seu compromisso missionário.

Reconhecer aos

leigos

mais empenhados na Missão Espiritana o direito de

partilharem o carisma e a espiritualidade dos fundadores Poullart des Places e
Francisco Libermann, abrindo as comunidades religiosas espiritanas à sua presença. Incentivar que haja leigos que se sentem interpelados pelo carisma espiritano e permitir que o

nomeadamente sob
Interpelar a

possam adoptar como regra de vida

laical

em comum,

a forma de leigo associado.

Congregação nos seus membros

religiosos pela

novidade e novas

questões que a presença e reflexão laical traz ao seio da Congregação"

17

TAVARES,

18

«Espiritano» é aquele que quer unir-se

necessariamente, ser
19

.

op. cit, 35.

carisma espiritano. Para não

20

21

«num

só coração e

ferir susceptibilidades, está

um membro

numa

só alma» para viver e partilhar o

entre aspas, para dizer què não

tem que,

religioso professo.

Ecrits Spirituels (E.S.), 421.

Gostaria de chamar a atenção de que, segundo os Princípios dinamizadores, cada Fraternidade
Espiritana poderá ter o seu ritmo próprio, estou a falar de
se

21

missão espiritana

reúne no Porto.

Cf., Princípios dinamizadores, op. cit.

uma

Fraternidade Espiritana específica que

António Joaquim Galvão

A

No

sua constituição e funcionamento" pode ser diversificada.

para se considerar
pessoas que

um

apontam

grupo, aquilo que os princípios

em família ou

individualmente se encontram para

e rezar, de preferência, junto de

uma comunidade

menos uma vez por mês.
Os membros da Fraternidade

espiritana e

entanto e

no mínimo 6

é

reflectir, partilhar

com uma

reunião

pelo

têm ao seu dispor

oração,

Espiritana, para lá dos encontros de reflexão e

um programa de formação missionária e espiritual para

frequentar.

"Depois de metade dos membros de

programa de formação, poderão

mento

uma fraternidade terem completado

solicitar,

este

por escrito, ao Provincial o reconheci-

da Fraternidade por parte da Congregação. Tal reconhecimento

oficial

poderá incluir

uma

declaração escrita, lida

em

numa comuem

dia de Pentecostes,

nidade espiritana e constar do livro de registo das Fraternidades Espiritanas
Portugal"

E

23
.

este carácter

pedagógico de protagonismo missionário e educativo

componente antropológica que

forte

inspira

meu

o

com

propósito de educação.

A

mim mesmo
em união com toda a Igreja. O apelo inevitável à orgaà formação representa, no seu modo de ser, a aceitação implícita de um

oportunidade de reflexão ajuda-me a buscar respostas a partir de
para o trabalho de Missão
nização e

projecto dinâmico de educação

humana com

no sentido mais

lato

da palavra - educabilidade

visão para o futuro:

"Querer permanecer agarrado aos velhos tempos e continuar
e o espírito de então, é tornar inúteis todos os nossos esforços

com

pois

espírito

A

franqueza e simplicidade a nova

do santo Evangelho"

temática do trabalho

ordem das

com

(...).

os hábitos

Abracemos,

coisas e incutamos-lhe

o

24
.

em

função dos outros,

com

este caris

de «Novo =

Evangelho > Renascer», constitui o instrumento mais adequado para execução
e

renovação da educação humana. Trabalhar no sentido de

rio e

porque é necessário torna-se na melhor

bem

dizer é necessá-

justificação, para a

contempora-

neidade, da educação espiritana. Educação espiritana: configurar a acção

na como prolongamento da acção do
Espiritana.

A

vo

espiritano.

do

futuro:

Espírito

huma-

Santo na construção da «Casa»

Educação
espiritana:

configurar a acção

humana como
prolongamento

«casa espiritana» pode ser o alicerce e incentivo ao cariz educati-

Como Libermann previra,

a «casa» será o

fundamento do

edifício

da acção do
Espírito Santo

na

construção da

«Casa» Espiritana
22

23

Ibid.
Ibid.

Neste ponto, gostaria de apresentar

campo

específico da educação.

recolhimento, meditação, oração

que no inicio e

do

final

tro

de boas vindas,

tar

em comum,

etc.

retiro,

uma

sugestão de carácter

Todos temos consciência de que
...

quando

feito

numa comunidade

viver

em

clausura

espiritana, deveria

a comunidade, que sei eu

O mesmo se diga para o encerramento do retiro,
mas que mostre carinho

e

haver

um encon-

em comum, januma partilha em clima de dis...

Eucaristia

acolhimento para quem nos

simples gesto possa ajudar a limar aquelas arestas de que

24

tempo próprio para

mas, penso eu, e dado o carácter específico das Fraternidades,

um encontro com toda

ponibilidade e simplicidade,

meramente funcional para o

um retiro é um

uma comunidade

visita, talvez

um

de consagrados tem que

...!

NEIVA,op.cit.,77.

missão espiritana

educação versust espiritualidade

um

"Os nossos missionários estão encarregados de lançar os fundamentos de
edifício futuro: eles semearão, a colheita virá depois deles.

cavam

os alicerces e constróem os

O

trabalho dos que

fundamentos não parece hoje agradável;

aqueles que virão depois edificarão sobre os seus alicerces e construirão a Casa"

com

E,

efeito, apreciável a

uma forma ou

fornece e que de

25
.

quantidade de informação que Libermann nos

de outra

me

interessam pelas questões ligadas à

educação. Vamos, entretanto, entrar na «casa» onde as características partículares

um

de cada

são fonte de alegria e vida de outros.

Logos
2. Partilha

de vida

Seria, talvez,

numa

tor poderia pensar então para

qual,

Fraternidade Espiritana

um pouco arriscado dizer que esta parte é a principal,
quê

mas não posso negar que

ler as

a esta parte lhe

-

princípio racional e que procede do verbo que significa «dizer».

costuma indicar a razão

e

lei-

chamei «logos». E palavra «cara»,

bonita e sábia, porque tem vários sentidos. Designa «palavra

filosófica

pois o

demais? Bom, que os juízos sejam de cada

verbo»

Na

como

literatura

o princípio racional de algo. Aqui,

se

me

é

chamar só «razão» e «luz». Porquê? Porque efectivaminha razão seja luz que possa transmitir em poucas pala-

permitido, gostaria de lhe

mente

preciso que a

muito que tenho para

vras o

dizer.

Partilha de vida: a partilha, neste sentido apostólico de pôr
vida, encontra a sua expressão

no compromisso que cada

em comum

um assume de

a

ter rece-

bido a missão de ser testemunha de Cristo pelas palavras e acções. E neste sen-

chamados a renovar a nossa vida

tido de

de a viver

em

um

função de

espiritual

determinado

estilo

em grupo que cada um apren-

de vida cujo alimento é a ora-

devemos entendê-la como dádiva de Deus aos Homens e dos
Homens a Deus, sob a moção do Espírito Santo, que se realiza em conformidade com cada situação particular. Partimos da convicção de que a oração pessoal
ção. Por isso,

a oração pessoal

e

a orientação
espiritual são

e a orientação espiritual são condições essenciais para ouvir e encontrar a Deus.

Para Libermann

condições

26

há

dois grandes níveis de oração:

um

essenciais para

de meditação e afeição e

ouvir e encontrar a

nível de oração corresponde-lhe

Deus.

Assim:
"a meditação fixa-nos

um primeiro,

que chama

segundo, que designa de contemplação.

um

em Deus

A

cada

determinado nível d existência pessoal.

pela mente: é reflexão de fé sobre

uma

ver-

A oração de afeição fixa-nos em Deus pelo coração: é consisobre um mistério; é oração de amor a Deus. A contemplação é

dade sobrenatural.
deração de

fé

fixação amorosa, na

alma"

modo

25

ND IX,

26

TAVARES,
Ibid, 39.

missão espiritana

Deus; nela estão implicadas todas as potências da

de viver requer, da parte do «espiritano»

325,

cit.

A.,

uma firme

adesão ao pro-

Requer uma postura de simplicidade e desprendimento

jecto de Deus.

W

em

.

Este

27

fé,

27

por

NEIVA,

Como

leve

em

todos

op. cit, 93.

pena

...

orar ao sopro

do

Espírito. Braga: Editorial

A. O., 2001, 39

e

ss.

António Joaquim Galvão
os

momentos da vida. Requer ainda, uma liberdade

formidade

com

as fontes

interior de se renovar

em con-

um tem que

assumir

de espiritualidade espiritana. Cada

a responsabilidade de participar, de ajudar e animar os outros fraternalmente a
realizarem a sua vocação pessoal. Partindo da espiritualidade libermanniana, a

missão é a vida, ou
vivia.

Como

seja,

com

viver a vida

sentido de missão é viver

é que Jesus vivia? "Fazia as obras de seu Pai"

do Pai? "Trabalhar na salvação das almas"

uma

amor

vida de

20
.

graça de «bendizer» a Deus, ou

missionário? Aquele que agradece e louva

viver

em missão.

é só aquele

Jesus

que parte para

- na união com o

Fraternidade Espiritana,
missão,

é,

com

com

ser missionário.

alegria a possibilidade de

Se

mas sim aquele que vive

em

é estar

com

então, estar

não como protagonista mas como

interior e

que é

isto é

-

construção do reino de Deus,

a Família Espiritana

como

fez

em

sentido de

Com discernimento, com paz

servidor.

em

função da

reino de paz, justiça e amor.

Pelo que acabo de apresentar, parece-me

quase impossível viver

tal

união com, se a partilha é de

simplicidade para interpretar os acontecimentos

um

Donde

Santíssima Trindade. Missionário não

-

terras distantes,
Pai.

ter

É oferecermo-

Viver a missão é ircadiar continuamente o amor de Deus.

amor? Esse amor vem da fonte

Jesus

as obras

O amor que rege esta acção é a

bem»

seja, «dizer

como

Quais eram

Então viver como Jesus vivia é

Que

esse

.

e de santidade, inundada pelo Espírito Santo.

nos para glória de Deus e salvação dos homens.

vem

28

em missão e,

se

não

perceber que, sem oração é

fácil

se vive,

não

se

pode

perguntar-se-ão alguns mais incrédulos, o que é que afinal se partilha? Isso são

umas

ideal vivido
gria e

não

é

com muita pureza

outros. Ora, o

um

capricho,

"Não

nem uma

a

filhos

não meças

medida do amor"

Esse «seminarista» posso ser eu, que
jo apressado e inquieto de avançar"

i0
,

pôr-se
as

"ter paciência,

um

ideal.

.

na

Um
ale-

união de forma simples e

escreveu Libermann a

na ânsia de
31

em

bondades divinas

Mas,

se

o

ser isto

meu

tenho que "avançar solidamente e a passos largos"

outro actue

se partilha é

de Deus. Este salto qualitativo de vida,

um

ilusão, é

sejas tão teólogo;

mas sim com

que

e intensidade que acaba por nos contagiar

na liberdade de nos sentirmos

sensata.
so,

pouco mais, dirão

ideias e

32
,

ou

sem oração

partilhar. Afinal,

com

um

quase impossível
viver

em

se

missão

acalmar e apaziguar essas inquietações"

33

se vive,

não

se

esta parte, logos

-

oferecer

uma

seminarista.

aquilo, sinto "o dese-

a certeza é necessário

para poder deixar que o

partilha de vida.

Não

é preciso

grande esforço intelectual para perceber que, sempre que alguém oferece, ofere-

também aqui oferecemos. Permitam-me, que apele à vossa
Alguém dizia: «nestas coisas ninguém é tão pobre que não tenha

ce alguma coisa, pois

imaginação

2

>

2g

30

...!

E.S., 376.
E.S., 378.

MARTINS, A.

G.,

Libermann uma Mensagem para o Nosso Tempo. Braga: Barbosa

& Xavier, Lda.,

1995,110.
M
32

33

pode

partilhar

o compas-

em mim.

Chamei, a

e,

não

desejo é educar-me, então

com

e

LetresSpintuelles(LS.),II, 218.
Ibid.

Ibid.

missão espiritana

educação versus espiritualidade

nada para

nem ninguém

dar,

é tão rico

que não tenha nada para receber».

Porquê? Porque, efectivamente é tão pouco aquilo que damos e é tão grande
aquilo que recebemos

...

Damos um pouco do nosso tempo, damos uma

acerca das coisas da nossa vida e recebemos

vivermos o nosso dia a dia
Ora, se todos o

podem

se é válido para todos é

com

fazer é

mais

um

- universal,

- como

Perguntar-se-ão alguns

fé,

alegria.

amor, coragem e confiança para

Em

resumo

e

com Kant,

se todos

"Queres

um meio eficaz para que

podem

todos o

fazer.

a lógica nos ensinou,

o podem

fazer é

-

moral.

uma vida de amor, quando sabe-

mos que onde há pessoas há problemas e interesses
Bom, ouçamos mais uma vez Libermann:
inteiro e te

-

como

princípio válido,

será possível,

opinião

próprios?

a graça divina da vida de Jesus te habite por

mova? Permanece sempre na presença de Deus em paz

e doçura"

34
.

uma vida de amor, agora uma vida em
mundo real em que vivemos. Posso
ser real é tão só necessário que eu me

Se até aqui, nos questionávamos sobre

paz e doçura, não parece algo próprio para o
garantir que é real e deste

queira instruir e educar.

Nosso Senhor

mundo. Para

Como? "É

Jesus Cristo

preciso pensar e meditar cada palavra que

pronunciou para nos

no íntimo da nossa alma

depois aplicá-la a nós

instruir e

e pô-la

nos

sempre

salvar; é preciso

em

prática"

35
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Cumprindo o pressuposto antropológico libermanniano, a educabilidade do
ser humano, ainda que surja da natureza racional e biológica do próprio homem,
esta não a determina quanto ao sentido último da sua evolução - liberdade em
si

mesma. Agora, quando o projecto pessoal assenta numa disponibilidade

mordial para o outro, desenvolve

uma educação

- Fraternidade guiada pelo

riedade pragmática

à condição necessária.

E condição

capaz de instituir

uma

chegamos

Espírito Santo, então

necessária querer

ser,

pri-

solida-

mas querendo aprender

a ouvir-se e a ouvir, a amar-se e a amar.

Epi4ogos
3. Reflectir sobre espiritualidade e educação.

No ponto

1.

afirmei que o grande objectivo,

ponsabilizar os leigos

na sua formação

e

só é possível se a aceitar e a contextualizar

cação (minha formação) e na minha

na Fraternidade

promoção

cristã.

Espiritana, é res-

Esta responsabilização

no propósito da minha história de edu-

filosofia

de educação

(filosofia

de vida).

História e filosofia da educação são propostas e teorias que sustentam e garantem

o

meu

futuro educacional enquanto pessoa.

A minha reflexão,

sobre espirituali-

dade e educação, incidirá sobre os elementos mais representativos do

que

me possibilitam

real e ideal

É bom
que

,4

me

L.S.

" L.S.

missão espiritaria

da minha vivência enquanto

salientar

189.

108.

ser pessoa,

de solução para problemas actuais dentro do contexto
ser

humano.

que esta análise pressupõe

reporto à história de cada

III,
I,

pistas

uma filosofia de

um em particular,

educação,

uma

vez

ao pensamento educativo de

,

Lihermann

(espiritualidade)

tem na vivência do

António Joaquim Galvão,

no sentido

dia a dia de cada

em

teúdo, poderia, talvez, ser melhor falar

meu

objectivo fazer aqui

entender

tratar-se

ou como

vida,

uma

universal e às implicações práticas que

um em sentido

pragmático. Enquanto con-

da educação, mas como não é

epistemologia, optei pelo vocábulo «filosofia» por

uma esfera própria e

de

teoria

delimitada da

dizia atrás, missão. Filosofia, ainda,

minha educação - minha

porque responde melhor ao

meu

propósito de compreensão e sentido de vida. Enquanto que a ciência (teoria) pro-

cura explicar e compreender

em

explicar e

um fenómeno para o dominar,

compreender o fenómeno para dar sentido à minha

de educação porque se preocupa

em

a filosofia preocupa-se

com

mesmos, mas com o carácter da acção que leva e explica o

si

Por outro lado, é

dono dos

bom não

vida. Filosofia

Não com

as finalidades educativas.

os fins

fim.

esquecer que a escolha feita não significa aban-

restantes aspectos relacionados

com

a educação.

de sentidos que o conceito «filosofia» possui obriga-nos a

Só que

uma

podermos usar correctamente na nossa comunicação verbal

a pluralidade

reflexão para o

e escrita.

A

esta

peculiaridade é necessário juntar e não esquecer a preposição «de» que une os
dois substantivos e nos obriga a entendê-la (filosofia de educação) plurissignifi-

cativamente

como

é nosso objectivo.

Todo o contexto manifesta uma necessária

classificação terminológica e con-

ceptual, derivada da sua riqueza multissignificacional.
tivo primordial é ajudar a

Na nossa reflexão o objec-

compreender a situação correlacionai da

espirituali-

O que
uma

a Fraternidade nos oferece é

um

projecto de acção sobre o

homem

a

da acção do Espírito Santo. Esse projecte é pedagógico porque garante

construção antropológica eminentemente humanista da pessoa, logo edu-

O facto de ser apresentado na segunda pessoa prende-se com o seu fun-

cativo.

damento

espiritual,

ou

seja,

a necessidade do

rente às realidades educativas do próprio ser

mas de consciência universal
Outro nos

primordial é

ajudar a

dade e educação nos seus diversos elementos^

partir

o objectivo

fundamento

humano

é antropológica, ine-

contingente e temporal,

compreender a
situação
correlacionai

da espiritualidade

diversos elementos

e transcendente, aberto ao outro e a Deus, qual

outros!

Assim, passando para o terreno concreto da educação enquanto processo
educativo, verificamos que só há, verdadeiramente educação quando se garante

uma

subsistência bio-psíquica,

social.

uma

subsistência espiritual e

uma

subsistência

A subsistência bio-psíquica concretiza-se em termos de ajuda e processo.

Enquanto ajuda todos sabemos que

um

dos objectivos singulares da educação é

«alimentar, cuidar...», enquanto processo leva a

uma

abertura progressiva a

níveis de racionalidade e convivência elevados, necessários ao desenvolvimento das diferenças psíquicas primárias.

A

subsistência espiritual envolve todo o

É no mundo que a pessoa humana está, interpreta, toma parte e
transforma o meio em que vive num processo lento de ajuda, de correcção, de
estímulo no sentido de auto-realização e de abertura ao totalmente Outro, que

campo

cultural.

nos transcende e é Deus.

não

é

A subsistência social mostra-nos que a pessoa humana

simplesmente indivíduo, mas sim

social e

um

ser

em

relação

com

os demais.

e

educação nos seus

E

autónomo, o que provoca uma questão profundamente complexa.

missão espiritaria

educação .versus espiritualidade

como

Foi,

Fraternidade Espiritana, enquanto

viver

humano.

Chegámos

em

teórico-prático, inspira e orienta

uma

a resolver a complexidade própria

- para

escola

com

a verdade. Hoje,

do

sem muros

...

em

frequência, ouvimos os pedago-

grupos dialogantes

à conclusão de quanto é importante,

colocar-se ao

dos fundamentos da

A Fraternidade é uma mediação, um caminho na busca de mais

sentido para a vida
gos falarem

campo

no sentido de ajudar

actividade educativa

um

mostrar que

propósito assumido,

mesmo

em

...

em

aldeia global.

educação, pôr-se a dialogar,

nível dos demais para «cum-vincere» (vencer juntos, dife-

rente de convencer). Vencer juntos é escolher e seleccionar entre as várias pos-

que mais pode orientar-se no sentido da verdade.

sibilidades aquela

fundadores, sobretudo Libermann, nos

não no sentido de
educador,

Libermann

um

verdadeiro

um

ele ser

um

propõem

«sophos», mas

amante do saber nos demais.

um

O

que os

do meu ponto de

está,

vista,

autêntico «philò-sophos»

Aliás, toda a

um

educação deve tender

P ara ^azer com cl ue ° outro se a capaz de encontrar por si mesmo e em si mesmo,
° q ue outros já encontraram. E neste sentido que vejo em Libermann um verí

companheiro de

um metodologista que funciona como companheiro de invesAlguém que guia metodologicamente a investigação, que pergunta, que
incentiva com a pergunta à busca contínua da felicidade. O dizer de Libermann
é um dizer circunstancial, enquanto dialoga consigo mesmo e pensa com os

investigação

outros,

pedagogo,

um

metodobgista que
funciona como

dadeiro pedagogo,
tigação.

um

enquanto comunica é

dizer funcional cujo alicerce é espiritual.

Pelo que acabo de dizer parece-me óbvio que o

sem menosprezar

as outras

campo da

espiritualidade

é,

componentes, o primordial porque, como Libermann

com os seus escritos não
uma filosofia de vida em

abrangente de todo o campo cultural. Libermann,

viu,

pretende dar-nos

ordem

sistema pedagógico,

a iniciar o outro

a pessoa

com

um

humana

numa

ponto

por hipótese,

interessantes,

mente, concluímos que pode

uma educação no

só

«missão» que o eduque. E no campo cultural que

se realiza. Se,

teorias até certo

mas tão

ser

uma

como apregoam

não

for necessário

certos pedagogos

educar espiritual-

grande pedagogia mas não é de certeza

verdadeiro sentido da palavra. Daí ter optado por educação e

não pedagogia. Tão pouco optei por sistema de ensino-aprendizagem uma vez
que este preconiza o «ensino»

Educação que surge como
se realizar

e

eu deduzo da Fraternidade

uma

educação.

um desafio, uma necessidade que o homem sente para

dentro dos limites da sua natureza e liberdade

em ordem

à salvação

-

à santificação.

Sem

descorar as componentes básicas do desenvolvimento do processo ensi-

no-aprendizagem
ção

em

autónoma

no

está

em

todas as vertentes da vida

e responsavelmente.

em

apontar para

uma

cos, estéticos e psico-sociais

liberdade.

Não pretendendo

gostaria de

chamar

vocaria frente a

de real

missão espiritana

humana, proponho uma educa-

que o educador gere a capacidade de o aluno

em

ser capaz

de decidir por

si,

A razão pedagógica subjacente a este agir huma-

circularidade hermenêutica de instrumentos éti-

que garantem
fazer

uma

uma

oportunidade à realização da

exposição da problemática da liberdade,

a atenção para os desajustes que, a liberdade individual, pro-

uma

sociedade justa, perfeita a construir

em oposição

à socieda-

que vivemos. E de todos conhecida a diferença que existe entre os

,

valores reais que

como

educativo,

humanizam
actual!

se

apregoam tanto

a nível

também, que dão comodidade, bem

estar,

Porque conhecemos a diferença, temos que aban-

donar o tempo e o espaço actuais para
priori.

que hoje

e os valores

político e religioso

na sociedade

sucesso

AntónioJoaquim Galvão

aceitar, à

maneira kantiana,

um

ideal a

como sendo único meio para uma liberdade total com paz, paciência, humildade, liberdade interior e nos

Ideal que se mostra

Jesus Cristo.

Se agirmos

despojarmos de nós próprios aprenderemos a viver unidos a Deus.

mais seguro para deixarmos que a acção do Espírito Santo actue

em

O

caminho

nós é a ora-

ção:

"Buscar Deus

em Deus

(...)

A

uma

essa procura

homem com

do

pureza, e colocar todo o nosso

somente, e não nas alegrias que Ele da'

procura é

Quando

com

amor

e toda a nossa vida

36
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das características fundamentais da postura filosófica.

tem como objectivo uma compreensão aberta à harmonia
homens e com o mundo que o rodeia numa pluralida-

os outros

de estar e de agir é uma forma de realização.
como que estando a seguir alguém que não
podemos alcançar, mas que temos medo de o perder. Porque o podemos perder
a qualquer instante, filosoficamente assumimo-lo como um risco. Porquê um
de de opiniões, de maneiras de

Um

ser,

agir consciente e axiológico

risco/

Porque, na verdade, a espiritualidade, a calma, a serenidade de paz de espírito
ajuda-nos a decidir livremente e a precisarmos de

momentos de oração ou de

diá-

em comunhão com Deus. Esta forma de estar na vida, assumida e responsavelmente, personifica-se numa educação que nos liberta, que nos abre as portas a
uma construção consciente e responsável de vida no mundo real em que vivemos,
logos

mas para a maioria das pessoas

será vista

como um

fracasso.

E

necessário

não

ter

não pode
bem - missio-

receio de manifestar publicamente a educação católica, esta pedagogia
ficar restrita

como

ao espaço de «sacristia», mas

nário» e divulgá-la

dizia atrás «dizer

como metodologia que permite tomar decisões reflectidas,
uma comunicação interpessoal, social e ética - religião

pessoais e resultantes de
(re+ligar

= voltar a unir a Deus).

Ou

em

seja,

termos de espiritualidade, o amor,

a partilha do bem, a santidade ajudam-nos a aprender a viver.

"Eu vim lançar o fogo à

terra.

Querendo produzir

rá necessariamnete tochas ardentes nas

este incêndio, Jesus

mãos daqueles que encarrega de o

meteatear.

Porque há então tão poucos santos incendiários? É porque há poucos santos,
poucas pessoas unidas a Deus nos hábitos práticos da sua vida.
estão condenadas a ficar apagadas

(...).

E que

em

termos de

espiritualidade, o

As

suas tochas

amor, a partilha do

bem, a santidade

ajudamwos a
aprender a viver

aqueles que são escolhidos para

serem os homens de Deus, os apóstolos de Jesus Cristo, permanecendo amado-

mesmos

res

de

do

Espírito

si

tados, e os

Em
36

37

E.

a graça santificante

(...)

não

se

desenvolve neles, os dons

povos permanecem nas trevas"

37
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Libermann, parece-me melhor saber viver para

S, 191,

E. S.,

(...),

Santo são-lhe necessariamente recusados, os desígnios de Deus abor-

cit.

por

TAVARES, Como

leve pena, op.

cit,

ser, isto é,

viver e agir

53.

494-495.

missão espiritaria

.

educaçw

como

missionário

- movido pelo

mais do que precisar de
possível até que

versus^ es£ iritualidoÀe

zelo e pelo Espírito irradiando

ter saber erudito,

um dos

que tem

científico é

existir.

E

bons esforços de contemporaneidade, nesta perspectiva

educativa, seja desfazer os preconceitos elaborados

mento

o amor de Deus,

dos livros e da ciência para

valor. É, para

mim

tal

no passado -

como o

ponto aceite que a ciência avança por revoluções

foi

e

só o conheci-

para Bachelard,

construções.

Na

Fraternidade Espiritana e na perspectiva libermanniana (espiritualidade) quere-

mos avançar na

"Um

perfeição porque temos consciência da nossa imperfeição.

dos grandes impedimentos que se encontram na via da perfeição, é o

desejo apressado e inquieto de avançar e possuir as virtudes que ainda não possuis.

Pelo contrário, o verdadeiro meio de avançar solidamente e a passos largos,

é ter paciência, acalmar e apaziguar essas inquietações.

Tem em

vista,

constan-

temente, chegar ao cimo desta santa montanha, mas caminha sempre pacífica e
as tuas forças actuais, com medo de não chegar ao cimo ou
uma queda e rolar até ao sopé da montanha. Não passes à frente do teu
com medo de te perderes e caminhares ao lado do caminho que Ele te indi-

docemente, segundo
de dar
guia,
ca;

em

porque então,

vez de chegares são e salvo, cairias

guia é o Espírito Santo"

Eu
aprendermos a
viver unidos

Deus nas

a

coisas

diria,

apostólica e

em jeito de síntese, que este é o campo privilegiado da nossa missão
do nosso serviço - aprendermos a viver unidos a Deus nas coisas do

docilidade

tal,

que não

me

coloco

aí

de ajudar aquele que Deus coloca a
a Fraternidade Espiritana

conduzir pelo

estrutura, partilha e

docilidade

e

em função
meu

lado.

de

proporciona - o valor do grupo.

me

dimensão de

fé,

sustentado por

O grupo pela sua

uma educação

sã,

atenta ao

todo e ao solitário proporciona-me a nível pessoal, espiritual e social condições
de ser mais enquanto

estado de

abandono

num estado de abandono e
mim mesmo, mas em função
E mais um valor pedagógico que

nosso dia a dia deixando-nos conduzir pelo Espírito,

deixandomos

num

precipício. Esse

.

do nosso dia a dia

Espírito,

num

38

humano e enquanto cristão. Por fim enquanto grupo,
em nome de Cristo, formamos mais uma célula do Seu

enquanto nos reunimos

Corpo Místico que

se estende e abre a todos os irmãos

na

fé.

Para terminar resta-me agradecer à Fraternidade Espiritana do Porto, a opor-

tunidade que

me

dá de

- educação versus

uma

constante renovação na

espiritualidade

minha vocação de

serviço

ou espiritualidade versus educação.
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