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18.

O MISSIONÁRIO QUE LIBERMANN SONHAVA

Palavra de Deus: Romanos,
Este capítulo é

uma

8,

14-18

espécie de resumo de tudo quanto foi dito

nos capítulos anteriores. As diversas vertentes da missão não são
pedras soltas mas fazem parte de um todo. Esse todo não é um ser
virtual, mas tem rosto. O missionário que Libermann sonhava não

mas tinha uma identidade e uma configuração bem
Recordemos alguns traços que nos ajudam a identificar
o missionário que Libermann sonhava e que certamente foi reediera

uma

utopia,

concreta.

tado inúmeras vezes, na pessoa de cada um dos seus missionários
ao longo destes trezentos anos de história.

1.

A opção

pela santidade apostólica

E certamente a nota mais insistente nos escritos e nas cartas
de Libermann. É uma das vertentes em que ele tinha ideias mais
claras. "A salvação das almas, diz ele, não se opera pelos esforços
de missionários hábeis e capazes(...), mas pela santidade e pelo
sacrifício daqueles que as devem salvar. Sede santos(. .) é disso que
.
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depende a salvação das almas pelas quais sofreis e vos imolais. Deixai-vos retalhar pela dor e pelo sofrimento unidos à dor e ao sofrimento de Jesus; atraí pela vossa santidade os misericordiosos mé-

do Salvador. Que o espírito de Jesus anime todos os vossos actos,
informe todos os vossos sentimentos e domine todas as vossas impressões" (Leitres aux membres de la Congrégation IV p. 657
e 658). "Ah/ como eu ardo em desejos de que todos os meus queridos confrades sintam, tão ao vivo como eu, a necessidade da santidade num missionário de África". (Ib. p. 658).
E depois, em cada uma das cartas a todos os confrades ou a
cada um em particular, Libermann pormenoriza todos os caminhos
por onde passa a santidade do missionário: a docilidade ao Espírito Santo, a confiança filial, plena e absoluta em Deus, o abandono nas suas mãos, a intimidade com Ele por meio de uma vida
de oração a toda a prova, a simplicidade de vida, o cultivo da paz
e da alegria interior, a renúncia e a abnegação a tudo o que nos
afasta de Deus, a vida de comunidade, a fidelidade à Regra, a caridade apostólica. Cada um destes capítulos ocupa páginas e páginas nos escritos de Libermann.
ritos

que

2.

ele

A entrega aos mais abandonados.

não é uma santidade monástica, que isola o espide marfim, mas uma santidade apostólica, vivida
na entrega aos mais abandonados na igreja de Deus. No projecto
que inspirou a sua Congregação, a Regra Provisória, Libermann
insiste longamente na caridade apostólica que deve marcar toda a
vida do missionário. "O princípio e toda a nossa maneira de agir
para com as pobres almas ãs quais somos enviados, será um amor
terno, forte e compassivo"; "seremos para com essas almas de uma
caridade e de uma bondade toda paternal"; "quanto mais essas
pobres gentes forem abjectas e desprezíveis perante os homens, tanto
mais o nosso coração se desfará em ternura e compaixão para com
elas; e quanto mais maltratados forem pelos outros, tanto mais nós
Esta santidade

ritano

numa

torre

com bondade e com atenção"; "suportaremos com
com doçura e bondade, as grosserias, os defeitos e mesmo

os trataremos

paciência,

os vícios dessas pobres gentes.

Seremos cheios de
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uma santa e terna

compaixão para com elas à vista das suas misérias e procuraremos
curá-las com doçura e com ternura de todos os males que os oprimem".
"Os missionários do Imaculado Coração de Maria terão um cuidado e uma ternura muito particular para com os mais pobres e
os mais desgraçados segundo o mundo. Tratá-los-ão com uma bondade e uma predilecção muito especial; prestarão aos mais pobres
os serviços, mesmo os mais penosos e repugnantes; serão os advogados, os protectores e defensores dos fracos e dos pequenos, contra todos os

3.

O zelo

que

os oprimem".

(ND

11.

p. 255-256)

apostólico

Outra constante da imagem do missionário que Libermann
sonhava era o que ele chama o zelo apostóhco. O missionário santifica-se no apostolado e é sobretudo lá que encontra e lida com
Deus. Na Regra que ele escreveu para os seus missionários, dedica
um capítulo todo inteiro ao zelo apostólico, onde diz em resumo:
"Os missionários do Imaculado Coração de Maria devem considerar o zelo como a essência do espírito apostólico que os deve animar"; "devem tender muito especialmente para um amor de generosidade e de sacrifício, desejando sem cessar imolar-se à glória dos
eu admirável mestre e vivendo com alegria por amor d 'Ele no meio
de trabalhos, penas e privações de todo o género"; "Devemos, com
toda a coragem, estar sem cessar dispostos a fazer viver e reinar
fesus Cristo nas almas a expensas do nosso repouso, da nossa saúde,
da nossa honra, de todos os nossos interesses, da nossa vida mesmo,
se preciso for".

4.

(ND

II

p.284, 285)

A promoção da pessoa
O

zelo

do missionário conduzi-lo-á

a lançar

mão de

meios de apostolado que estejam ao seu alcance: por

todos os

um lado,

não

por
outro, deitará mão de todos os meios que levem à promoção e ao
crescimento da pessoa. As escolas, aos vários níveis, os dispensáesquecerá a vida

interior, a oração, a disponibilidade interior e,
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rios e os hospitais, a agricultura e os ofícios serão

indispensáveis para

uma missão que tem como

instrumentos

protagonista a pes-

soa humana. Ao P. Arragon, missionário da Guiné, Libermann dirá:
"O meu parecer é que destruir as escolas é abandonar a missão. Dir-se-á: mais tarde retomá-las-emos. Mas isto é uma farsa. Uma mis-

são mal começada, dificilmente continuará bem. Tanto a obra das
escolas é lenta e difícil, tanto mais é importante empreendê-la resolutamente desde o início" CLettres aux membres de la Congrégation,
IV p.350). Mal os seus primeiros missionários se lançaram ao apostolado na ilha Bourbon, logo Libermann pôde deles dizer. "Os nossos confrades construíram já um edifício que deve servir (. .) de casa
central para os estudos de jovens negros destinados uns ao estudo
eclesiástico e outros a virem ser mestres-escolas e catequistas nos
diferentes pontos do nosso apostolado". (Ib. p-344, 345). É claro que,
.

um

conjunto de valores em que Libermann
prudência, o bom entendimento com as
autoridades, o cuidado com a saúde, a isenção política.
Uma última recomendação de Libermann aos seus missionários: "Não vos deixeis levar por um falso zelo que arrasta para as

também

aqui, aparece

insiste: a criatividade, a

obras exteriores,
vida religiosa".

com prejuízo da

(Ib.

Para a reflexão

p681)

vida interior e das virtudes da
•:

.

em grupo:

Aponte algumas exigências da vida missionária, segundo
Libermann
2. Que relação lhe parece haver entre a santidade e a vida mis1.

sionária?
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LIBERMANN, TU NOS DIZES
"Quero qualquer coisa de sólido, fervoroso e apostólico; ou tudo
ou nada. Mas tudo é muito e as almas fracas não quererão certamente nem dar nem fazer tanto. Tanto melhor. Não precisamos destas almas fracas nesta Congregação toda apostólica; só nos fazem
falta almas ferventes e generosas que sejam capazes de se darem
inteiramente e que estejam dispostas a tudo empreender e a tudo
sofrer pela maior glória do nosso admirável Mestre (ND I 662)
Estou contente por encontrar nos nossos jovens um carácter
forte, enérgico, capaz de empreender seja o que for sem se deixar
.

abater pelas dificuldades" (ND IX, 180). A nossa missão é talvez
uma das mais difíceis". (ND IV, 60)
Penso muitas vezes diante de Deus no que nos aconteceu desde
a origem desta santa Missão e vejo que Deus nos quer humildes,
submissos em tudo ã sua adorável vontade e inteiramente abandonados unicamente a Ele; para abençoar os nossos trabalhos é
preciso que os nossos missionários se ocupem seriamente da sua
santificação; só então Deus nos abençoará: eis porque Ele nos faz
parar: quer amortecer o ardor dos nossos desejos e o entusiasmo da
nossa actividade para que as nossas almas não se exaltem. Provanos com a dor, os sofrimentos e as contrariedades de toda a espécie para que nos mantenhamos no nosso abatimento e nos santifiquemos pela paciência e doçura e pelas práticas santificadoras da
vida religiosa".
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É no coração do Povo de Deus,
e entre outras vocações, múltiplas e diversas,
suscitadas pelo Espírito Santo,

que nós, os Espiritanos,
somos chamados pelo Pai

i

e "segregados" para anunciar a

no seguimento de Seu

Respondemos

num

Boa Nova do Reino,

}

Filho.

:

a este apelo,

i
j

instituto Missionário, a

Congregação do

Espírito Santo

['

do Imaculado Coração de Maria.
Os carismas dos nossos fundadores

e

incitam-nos a responder de forma criativa
às necessidades de evangelização do nosso tempo.

A

:'

I
,

ilii

'

"vida apostólica"

está

|í

no coração da nossa vocação

É a "vida de amor e santidade
que o Filho de Deus levou sobre a

espiritana:
terra,

para salvar e santificar as almas
e pela qual se sacrificou continuamente
à glória do Pai para a salvação do mundo".
Para vivermos esta "vida apostólica"

no seguimento de Jesus

I

Cristo

dimensões essenciais:
- o anúncio da Boa Nova,
- prática dos conselhos evangélicos,
- a comunidade fraterna e orante

a nossa consagração inclui três
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II

A

nossa finalidade

é a evangelização dos pobres.

Por isso, dirigimo-nos especialmente
aos povos, grupos e pessoas,
que não ouviram ainda a mensagem evangélica ou mal a ouviram,
àqueles cujas necessidades são maiores
e aos oprimidos.
Aceitamos também de bom grado
tarefas para as quais a Igreja dificilmente encontra obreiros.

Tomando Maria como modelo,
vivemos a nossa missão
na docilidade ao Espírito Santo
(Regra de Vida Espiritaria)

Oração de Libermann

Ó

minha boa e terna Mãe,
uni-me ao vosso amor a Jesus
Maria,

de pé, junto à Cruz, oferecei-me com Ele ao Pai celeste;
Despertai no meu coração os sentimentos de amor e de
e,

[santidade que o animaram;
Intercedei por mim, a fim de que este amor e esta santidade
encham sem cessar a minha alma, como encheram a vossa,
e que o espírito de Jesus seja sempre a minha vida,
o meu amparo e a minha força;
E que ele me faça fiel no cumprimento perfeito

das promessas que eu

fiz

ao
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meu

Deus.

Amen
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O

Beato Tiago Lavai, apóstolo da ilha Maurícia

Palavra de Vgus: Mateus,

O

3,

1-13

o primeiro santo espiritano a ser beatificado.
Nasceu em 1803, numa pequena aldeia normanda, na França, formou-se em medicina, exercendo a profissão durante 5 anos. Aos 32
anos de idade entrou para o seminário, onde conheceu o P. Libermann, vindo a ser pároco de Pinterville durante dois anos. Respondendo a um apelo de Mons. Collier, bispo da ilha Maurícia, no Oceano
Índico, doou todos os seus bens à Congregação que Libermann acabava de fundar, entrou nessa Congregação e partiu como missionário
para a ilha Maurícia, sendo o primeiro missionário espiritano enviado
em missão. Aí faleceu a 9 de Setembro de 1864, depois de 23 anos
de apostolado missionário.

1.

P.

Tiago Lavai

foi

Um santo sem fronteiras

Quando hoje se visita a ilha Maurícia, logo se dá conta que a
pessoa mais conhecida em toda a ilha é o P. Lavai. Nas ruas, nos
armazéns, por toda a parte se vê o seu nome. Há até autocarros
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com o destino "P. Lavai". Inúmeras pessoas juntam ao seu nome o
nome de Lavai. Todos os dias inúmeras pessoas acorrem ao seu
túmulo. No dia 9 de Setembro, dia da sua morte, os peregrinos

chegam a ser 100 mil. As pessoas acorrem não para verem um
túmulo, mas para falarem com o santo. Quando se pergunta a
alguém porque é que o consideram um santo, a resposta é invariavelmente: "porque ele amou os pobres".
O mais curioso é que não são só os cristãos que desfilam diante
do seu túmulo. A Maurícia é um microcosmos de culturas e religiões: indianos de origem, africanos, paquistaneses, chineses, crioulos, europeus, hinduístas, budistas, muçulmanos, cristãos. À volta
do seu túmulo, o P. Lavai faz a unidade: todos ali acorrem sem preocupação por identificar a sua religião ou a sua origem. O P. Lavai
amou-os a todos sem distinção. O seu amor é um amor repartido
por todas as etnias e todas as religiões da ilha. O testemunho que
o P. Lavai continua a dar é o da universalidade do amor.

2.

"Foi o

bom Deus

que

me

seduziu o coração"

bem cedo se tornou claro que sem Deus não sabia
No seminário, passará todo o tempo a procurar a face do Senhor.
Uma vez ordenado padre, às 4 horas da manhã está na capela, de
verão e de inverno, e aí passará grande parte do seu dia. Ao princíPara Lavai,

viver.

que ele passava longas horas em oração; depois
preferiu colocar-se atrás do altar, onde, sem ser visto, se podia estender a todo o comprimento numa pedra tumular da época medieval.
Como passava muito mais tempo na igreja que em casa, os
seus paroquianos, quando o iam procurar, dirigiam-se directamente
para trás do altar. Dirá que mesmo quando se deixa o Santíssimo,
era preciso deixar lá o seu coração.
Mais tarde, na ilha Maurícia, quando as confissões, a catequese,
a visita aos doentes ocupavam a maior parte do seu tempo de missionário, terá sempre saudades dos tempos em que podia passar
horas e horas diante do Senhor. Com os pobres falará sempre como
um homem enamorado de Deus. O segredo da sua vida está numa
pequena frase que ele escreveu ao seu superior: "Foi o bom Deus
que me seduziu o coração".
pio, era diante

do

altar
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3.

Pobre

com

os pobres

Tiago Lavai tomará o evangelho à letra. Cada vez que partia,
deixava tudo o que tinha. Distribuía tudo o que tinha com os mais
necessitados. Uma vez pároco, mandou transformar a sua bata de
médico em vestido para uma criança necessitada. Comia sempre
com uma cega e um pobre, às vezes com vários. Nunca negava a
esmola a quem lha pedia, chegando a dá-la por três vezes aos mesmos que se aproveitavam da sua bondade; mas ele nào se incomodava com isso. A empregada teve que fazer várias vezes a sopa,
porque apareciam sempre esfomeados; um dia, teve mesmo que

como

os camponeses normandos, com
dormia numa esteira; depois deu-a e passou a viver com uma pele de carneiro. Na ilha Maurícia,
deixou o presbitério para se estabelecer a um canto do grande barracão onde acolhia os nativos: uma cama, uma mesa, uma cadeira
e uma pequena mala, era tudo o que tinha. Quando o repreendiam por dar tudo, respondia: "guardo sempre cinco francos no
bolso para comprar um cofre" io cofre era o caixão). Os brancos
da ilha nunca lhe perdoaram a sua preferência pelos pretos, o seu
trabalho na moralização dos costumes e de promoção dos nativos.
Foi ameaçado de morte e uma vez tentaram mesmo matá-lo. Era
um doente, dormia mal, teve vários ataques e acabou por ficar
paralítico, tendo então sido nomeado porteiro da comunidade; mas
mesmo paralítico, catequizava sempre
fazê-la treze vezes. Vestia

botas grosseiras.

4.

O amor aos

Em

Pinterville,

pobres

O amor

aos pobres foi a grande paixão da sua vida. Primeiro
como médico, depois como padre e, finalmente, como missionário, os pobres acompanhá-lo-ão sempre.
A medicina será para ele muito mais que uma profissão. Não
levará dinheiro pelas consultas, levava pão e vinho aos doentes.

ou a cavalo, fazendo duas
de quatro ou cinco horas cada uma. Tinha consciência clara que os pobres eram a sua vocação: tudo o que tinha,
desde a roupa à mesa, desde a saúde ao tempo, tudo era deles.

Visitava-os todos os dias, de carroça

rodadas por

dia,
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entrar no seminário, escreve: "O meu maior
lugar escondido do mundo, a cuidar das almas

Pouco depois de
desejo é estar

num

mais pobres e abandonadas".

Quando lhe propõem ir para a ilha Maurícia, não hesita, mesmo
sem saber o nome exacto dessa ilha; sabe apenas que é nesta ilha
que há negros mais abandonados que os seus paroquianos de Pinterville. Naquele tempo, não era fácil ocupar-se dos escravos; uns
diziam que não tinham alma, outros que eram de tal maneira viciados, que não tinham emenda possível. Várias vezes lhe disseram
que será mais útil ocupar-se de outros que davam mais esperança.
Lavai viverá só para eles.

Quando

chegou, entre mil baptizados,

lá

um que frequentava os sacramentos; quando morreu, entre
haveria um que não os frequentasse. Na Maurícia, toda a vida

haveria
mil

do P. Lavai se pode resumir nessa opção pelos mais abandonados:
o escravos, os presos, os doentes. Visitava os presos duas vezes
por dia. As suas últimas palavras foram: "Que felicidade ter-me
consagrado aos mais abandonados; agradeço a Deus por esta graça".
•v-

5.

''

->'.;,•

,.\V'

•

:•

As intuições missionárias do

ter

P.

Lavai

Apesar de Lavai não ter nenhuma preparação para a missão,
partido sozinho, não ter ninguém para consultar sobre o modo

de evangelizar esta gente. Lavai marcou toda a ilha pelas intuições
missionárias que o caraterizaram. Não será nunca um teórico; partirá da realidade concreta que encontrou. Para isso passará todo o
tempo com o povo, aprendendo a sua vida, vivendo a sua vida.
"Estou com eles desde as 9 horas da manhã até às 10 da noite; passo
todo o dia

Põe

com

eles.

em acção uma

eficácia.

pastoral original, muito incarnada, de grande

Muitas destas intuições,

tais

como:

fiada aos leigos,

homens

comunidades,

formação de catequistas,

receriam

como

a

a responsabilidade con-

e mulheres, a multiplicação de

pequenas

a pastoral familiar,

proféticas para a pastoral missionária.

apa-

Foram os

lei-

gos e as famílias que transformaram toda a ilha.
A sua catequese era a comunicação de uma vida: levava ao
confessionário e à conversão. No confessionário, Lavai passará a
maior parte do seu tempo. Eml842, passa já no confessionário 15

horas por semana

cinco anos depois, os três missionários da comunidade passam 4 a 8 horas por dia cada um. Nas vésperas das grandes festas, entravam no confessionário às 5 horas da manha e saíam
às 9.30 da noite
Ao beatificar o P. Lavai, a 29 de Abril de 1979, Joào Paulo II
afirmou que ele era realmente um santo para o nosso tempo.

Para a reflexão
1.

2.

;

em grupo:

Indique alguns traços característicos do Beato Tiago Lavai
Quais as suas intuições apostólicas mais marcantes?

BEATO TIAGO LAVAL, TU NOS DIZES
"Hâ pouco mais ou menos nove meses, que cheguei ao meio desqueridos negros; eles são cerca de 80.000 na ilha Maurícia, proveiíientes de toda a espécie de nações: muitos são de Madagáscar, outros de Moçambique, da índia, das ilhas que circundam
a China, africanos e de outras nações-, os que nasceram na colónia em geral são baptizados, mas da religião, estas pobres gentes
só têm o Baptismo; os de fora nem o Baptismo têm, excepto alguns
indianos vindos de Pondichéry, onde osfesuítas têm uma boa mistes pobres e

Toda esta pobre gente, bem como os crioulos, estão abandonados a toda a espécie de vícios...
Estou aqui a trabalhar desde as 9 horas da manhã até às 10
da noite, ensinando esta pobre gente a fazer o sinal da cruz e as
outras orações, bem como os principais mistérios da nossa fé e os

são.

sacramentos...

^

.

O maior obstãculo à

-

conversão da população negra são os branao serviço dos quais os negros estão. Todos os brancos que para
aqui vêm, não se preocupam senão com o dinheiro e a religião
nada lhes interessa. Pelo contrario, procuram desviar os negros da
fé e fazem pouco deles. Eles, nunca põem. o pé na igreja, a não ser
cos,
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para o casamento e os funerais. Dizem que nós fazemos perder
tempo aos seus empregados e que os missionários são uns mentirosos; e é assim que muitos se deixam levar.
Actualmente encontro-me sozinho com estes 80.000 negros: farei
o que puder por eles. Oxalá Deus me conserve um pouco de saúde
para eu poder trabalhar. Estou a começar a aclimatar-me (...)
Somos como pobres soldados assediados, que combatem desesperados, todos os dias, a ver se chega qualquer ajuda.

'A

verdade é

que estamos realmente fatigados: é um trabalho contínuo que não
nos deixa nenhum tempo para respirar: confissões todo o dia, visita
as doentes e é assim que passam as horas, os dias, as semanas, os
meses. É um trabalho que esgota e envelhece o pobre missionário,
seja no que diz respeito à alma, como no que se refere ao corpo.
Quanto bem há aqui para fazer! E que penúria de missionários
para esta seara. Pobre país, espero que o bom Deus tenha piedade
de

ti".

Bato Padre Lavai,
"Santo da Ilha Maurícia",
tu nos ensinas
a fazer da santificação pessoal
a alma de todo o apostolado
e o caminho indispensável
para a conversão e santificação
do povo que nos está confiado.
Foi junto

do

sacrário, na intimidade

que tu bebeste a paixão missionária
que encheu a tua vida.
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com Deus,

Contigo aprendemos
a importância da disponibilidade total
e do acolhimento a tempo inteiro
para revelar às pessoas
a ternura infinita do coração de Deus.

Tu nos ensinas

'

-

'

.

,

;'':.•-

uma igreja adulta,
num laicado consciente

;<í

a construir

baseada

onde

e responsável,

dos ministérios e carismas
mobiliza todo o povo de Deus.
a diversidade

Contigo aprendemos a amar os mais pobres
e a partilhar

com

eles,

as suas incertezas e as suas esperanças.

Contigo aprendemos

a

-

'

importância das relações sócio[-profissionais,

e dos laços étnico-familiares

para promover e consolidar

o compromisso apostólico da comunidade.

Tu nos ensinas. Beato Padre Lavai,
o valor do milagre ecuménico
entre as mais variadas raças e credos,

testemunhando a força do Espírito,
que ultrapassa todos os nossos esquemas
e actua para além de todas as diferenças.
Senhor, nosso Deus,

que chamaste o Beato Tiago Lavai
do cuidado dos doentes ao ministério sacerdotal
para a evangelização dos pobres,

_

^

concedei-nos que, a seu exemplo
e por sua intercessão,
nós também, entregues ao serviço do Evangelho,
encontremos sempre a nossa força
no poder da Cruz do vosso Eilho.
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-

Oração do

P.

Lavai

Estou profundamente reconhecido ao bom Deus
que me deixou morrer na Congregação.
Renovo de todo o coração
os votos de castidade, pobreza e obediência,
a minha consagração ao Imaculado Coração de Maria.

Entrego a Deus e a Maria o meu corpo,
a minha alma e toda a minha vida.

Que

felicidade ter trabalhado pelos pobres de Jesus Cristo!

foi bom ter- me consagrado à salvação dos pobres!
Senhor, eu te agradeço, eu Te bendigo

Como
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ROSTOS DA MISSÃO

2.

O

Beato Daniel Brottier, pai dos órfãos

Palavra de Deus: Lucas,

10,

21-25

Daniel Brottier nasceu a 7 de Setembro de 1876, numa pequena
aldeia, perto de Chambord, um dos mais belos castelos do Loire,

em

França.

Ordenado sacerdote, durante três anos exerceu o seu ministério
na diocese de Blois, donde era originário. Foi aí que o Senhor o chamou à vida missionária e entrou para a Congregação do Espírito
Santo. Em 1903 é enviado para S. Luís do Senegal. Após uma breve
passagem pela abadia de Lerins, é nomeado vigário geral de Dakar,
construindo aí a catedral-monumento "Souvenir Africain", como homenagem a todos os que tinham dado a vida ao serviço dos africanos.
Com a guerra de 1914-18 é nomeado capelão militar, acompanhando
os soldados nas trincheiras da frente, fundando a União dos ComTerminada a guerra, como o arcebispo de Paris pedisse à
Congregação do Espírito Santo para se ocupar da Obra dos Órfãos
de Auteuil, que então passava por um momento difícil, é ao P. Brottier que é confiada esta missão. Aqui trabalhou durante 12 anos,
imprimindo a esta obra uma mística e um desenvolvimento que ultra-

batentes.
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passou tudo o que era possível imaginar. O
de Fevereiro de 1936, precisamente no dia
catedral de Dal^ar.

1.

P.

Brottier faleceu a 28

em que

era benzida a

Um santo incendiário
A

obra do

P.

Auteuil assenta

Brottier ao serviço dos órfãos e das crianças

em

em

dois pilares:

1.

Amparar

2.

Associar estreitamente Santa Teresa do

as crianças mais pobres e

abandonadas;

Menino Jesus

a esta

missão.

por este segundo pilar que ele começou. Mal chega a
Auteuil, escreve ao Carmelo de Lisieux a confiar-lhe o seu projecto
e a pedir a protecção de Teresa, então apenas beatificada. Pede-Ihe mesmo um sinal como prova da sua protecção. O sinal veio
e Brottier não hesita. Começa por construir uma casa para a santa,
para ela fazer de Auteuil a sua morada: a basílica de Santa Teresa.
Mas mais que uma casa, Brottier vai imprimir à sua obra a mística
de Teresa de Lisieux: uma confiança total na Providência e no amor de
Deus. Teresinha ficará para sempre ligada a esta obra. Brottier escreve
milhares e milhares de cartas, onde revela a sua confiança em Teresa
e o seu amor por estas crianças desamparadas. As esmolas começam
a chover como as rosas da santa e a obra não deixa de crescer.
Hoje, a Obra de Auteuil conta 30 casas, não só em França como
no ultramar, que acolhem 4200 rapazes dos 6 aos 20 anos, provenientes não só da França como dos países que têm emigrantes em
terras de França. Têm ao seu serviço, como directores, administradores, professores e educadores, 1800 homens e mulheres. 60
por cento do orçamento desta obra é totalmente coberto por donativos e esmolas. Ali chegam cerca de mil cartas todos os dias.
E

2.

O

foi

pai dos órfãos

Os adolescentes órfãos, desamparados e à deriva, são os mais
abandonados entre todos os pobres. Daniel Brottier não só procura ir em seu auxílio, como libertá-los de todas as formas de opres150

sào. Recolher estes jovens agressivos,
tecto, alimentá-los, vesti-los, criar-lhes

mal amados,

clar-lhes

um ambiente familiar,

um

sobre-

tudo amá-los e dar-lhes uma profissão e uma formação moral que
os leve a caminhar por seu próprio pé, tal é o sonho de Daniel
Brottier. Propõe aos seus aprendizes nada menos que 22 profissões, para que cada um possa escolher aquela mais consentânea
com o seu gosto e as suas capacidades. Oficinas e salas de estar,
sala de jogos e de cinema, uma fanfarra para os que tivessem gosto
musical, uma grupo de teatro para os amadores da arte de Molière, concursos de ginástica e de desporto: os órfãos de Auteuil
quase se tornarão uma classe privilegiada de jovens e adolescentes. Para Daniel Brottier, um órfão era um seu filho e não descansava enquanto não lhe pudesse oferecer o melhor.
Para o adolescente poder crescer mais harmonicamente, o P. Brottier começou a colocar os jovens em famílias cristãs de camponeses,
sob o controle do pároco e na dependência da Obra de Auteuil. A iniciativa

começou com

31 destes lares

e,

em

eram já 450.
sua fundação até

dois anos,

Passaram já pela Obra de Auteuil, desde
de 60 mil jovens e adolescentes

a

hoje, cerca

3.

"Alarga os espaços da caridade"

A frase dirigida ao P. Brottier é de Pio XI, um dia em que o
recebeu e este lhe falou da Obra dos Rapazes de Auteuil.
Os negros e os mestiços, em S. Luís, os soldados na frente da
batalha e os órfãos de Auteuil, são os mais abandonados que foram
confiados ao P. Brottier
O que transparece visivelmente na sua vida é a sua imensa
caridade. Os seus paroquianos de S. Luís viram-no muitas vezes
rodeado duma chusma de jovens e tanto à vontade na instrução
religiosa, como na direcção do grupo coral, tanto na cozinha como
nas plantações da horta
Como capelão militar, foi um raio de sol no campo de batalha, pela sua jovialidade, pelo seu afectuoso interesse por cada um,
pela sua constante bondade. Por vezes, absorvia um tubo inteiro
de aspirina, tais eram as dores de cabeça de que sofria, mas nunca
o viram queixar-se.
~
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Em

toda a sua obra será animada pela caridade. Ele
mesmo, conta um pouco o seu dia a dia. "De manhã até à noite,
que fazemos nósF Acolher pessoas aflitas, encorajá-las, assisti-las,
restituir-lhes a esperança: recolher os órfãos, vesti-los, alimentâ-los,
x\uteuil,

deitá-los, pô-los ao abrigo da necessidade, educá-los, catequizá-los,
fazer deles bons cristãos; servir de intermediário a pobres operários e operários sem emprego, para lhes arranjar trabalho, interceder junto das autoridades civis, militares e religiosas em favor das
famílias ou pessoas na miséria; esclarecer e guiar almas inseguras
e angustiadas que procwam o bom caminho; visitar os doentes,
consolá-los, reconciliá-los com Deus; rezar e mandar rezar incessantemente as nossas crianças pelas mil e uma miséiHas, de que
somos confidentes; prestar serviço a todos, muitas vezes, mais aos
ricos que aos pobres; que é tudo isto, de facto, senão um perpétuo
exercício de caridade?"

4.

Um pioneiro dos media

Outra intuição do P. Brottier foi a intuição da importância dos
meios de comunicação social ao serviço do Evangelho.
O seu contacto com os benfeitores far-se-á sobretudo pela
imprensa. O gosto pela imprensa era um dos seus velhos amores
do tempo do Senegal.
Multiplicará os artigos, as informações e as notícias nos jornais
e nas revistas. O P. Brottier sabia que acontecimento que não é
mediatizado não existe.
Revistas como "A França Ilustrada", "O Amigo das Crianças",
os "Amiguinhos de Santa Teresa do Menino fesus", o "Correio dos
Órfãos aprendizes de Auteuil" que ele mesmo fundou, o "Boletim
do Souvenir Africain", que servirá de elo de ligação com os amigos da catedral de Dakar - são apenas alguns exemplos.
Depois, lançou a revista "Missões para os Amiguinhos dos missionários", que atingiu a tiragem de 90 mil exemplares. O seu sonho
era fundar um jornal diário que fosse o porta-voz dos seus órfãos.
Além disso, recorreu aos diários de grande circulação de Paris
para fazer passar as suas informações e a sua mensagem, põe cartazes de propaganda de Santa Teresa e da Obra de Auteuil nas
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no metro da capital. Organiza concertos na Madeleine
com os 300 melhores músicos de Paris, no Trocadero, na Sala
Gaveau, com música de Bach, Haendel, Palestriría, etc. Promove
igrejas e até

peças de teatro sobre Santa Teresinha e até faz rodar um filme de
grande metragem sobre a mesma santa.
Por fim, abriu um sala de cinema em Auteuil, a "Aiiteiiil Bon
Cinema" para o grande público, abalançou-se ao lançamento de
um grande armazém, com bar e venda de quinquilharias e fundou

uma

livraria.

O

P.

Brottier foi beatificado por

Joào Paulo

II

a 25

de Novem-

bro de 1984, festa de Cristo Rei.

Para a reflexão
1.

2.

em grupo:

Que é que caracteriza o Beato Daniel Brottier?
Quais foram as grandes opções do Beato Daniel Brottier?

BEATO DANIEL BROTTIER, TU NOS DIZES
"Ao entrar na Congregação do Espírito Santo, eu tinha em vista
as Missões e a vida religiosa, que eu desejava por igual - nào querendo ser missionário sem ser religioso, bem como nem ser religioso

sem

ser missionário...

uma alma

inflamada de caridade, ser sacerdote,
de família, aceitar o pesado
encargo de substituir junto delas o pai e a màe, acolher os que
sofrem, animá-los, restituir-lhes a esperança, e isto na altura em
que o jovem precisa de enfrentar ao mesmo tempo a aprendizagem da vida e a aprendizagem de um ofício que lhe permita ocupar na sociedade um lugar honroso, que magnífico ideal! É escoTer

trinta anos,

sentir-se atraído pelas crianças privadas

melhor parte.
Enquanto pudermos dizer

lher a

Deus: por amor de Vós tomei conta
ajudai-me agora a educá-las,
podeis estar certos de que a Providência não vos faltará.

destas crianças

em

situação

a

difícil:

,
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Servir é deixar de se pertencer a si mesmo, é deixar de ser seu.
É quase deixar de ter direitos, para apenas ter deveres. É deixar de
reconhecer o seu interesse próprio e sacrificá-lo sempre ao interesse
geral. É pensar, querer, agir sempre em função os outros. É viver e
até morrer, pela felicidade dos outros, no amor de Deus.

O

Beato Daniel Brottier
é sem dúvida um santo dos tempos modernos,
onde a cultura do nossos tempo
melhor se pode reconhecer e identificar.

Todas as situações que viveu
- missionário no Senegal, capelão
rua foram sempre

um

militar e pai das crianças

da

desafio à sua imaginação e à sua fé criativa.
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Depositando

uma

em

confiança

Teresa de Lisieux

sem

»

limites,

lançou-se à grande aventura da sua vida

- os órfãos de Auteuil mais confiando nela do que nas suas forças e possibilidades.
E o milagre de Auteuil foi
que não mais se apagou.

um

fogo

Consciente que a sua obra era de Deus,
não mais hesitou no caminho a seguir.
Pai das crianças da rua,
foi

verdadeiramente junto delas

que aprendeu a ler o Evangelho.
Foram elas que lhe ensinaram
a confiar

na Providência de Deus,

a acolher e a distribuir a sua ternura,

esperança a quem a tinha perdido,
e a ajudar a pôr de pé
quem nem pés tinha para andar.
a restituir a

Servindo-se de tudo o que estava ao seu alcance,
fez dos

meios de comunicação social

um porta-voz das suas inquietações
e um eco do grito das crianças sem

voz.

Senhor,

que destes ao vosso servo Daniel Brottier
um coração cheio de carinho pelos pobres,
concedei-nos, por sua intercessão,

que amemos os nossos irmãos
como a nós mesmos.
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Oração do Beato Daniel Brottier

Ó

Maria, que eu tantas vezes invoquei,
na hora da minha morte, ficai perto do meu leito!
Ficai aí como ficaria a minha mãe, se ela fosse viva.
Talvez que a minha língua paralisada
[já não possa pronunciar o teu nome
Mas o meu coração repeti-lo-á sempre.
Eu vos chamo agora para esse momento.
Estarei só sem uma mão carinhosa que me feche os olhos?
Pouco importa, morrerei sorrindo, porque sei que vós
[estareis lá.

Assim o espero, assim o

creio, essa é a
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minha

certeza.

21.

A MISSÃO ESPIRITANA HOJE

Palavra de Deus: Lucas,

Uma

10,

1-13

das nossas grandes fontes de inspiração é a missão de fron-

vocação espiritana. A missão preferencial pelos
pobres e pelo primeiro anúncio do Evangelho é uma vertente que
acompanha a história espiritana desde as origens. É nessa linha de

teira

que

fronteira,

mente

caracteriza a

em comunhão com

situações difíceis, para as quais

dificil-

encontram obreiros, que a missão espiritana ganha rosto e
se identifica. É na escuta dessa gente, na partilha da sua situação e no
acolhimento dos seus valores, que a missão espiritana se renova e se
revitaliza. Jesus Cristo aprendeu a descobrir o amor do Pai e a viver o
evangelho muito mais com os pobres e os excluídos do seu tempo do
que nas liturgias do templo ou nas celebrações da sinagoga. A história ou o mundo que nos envolve é efectivamente a primeira mesa da
Palavra, onde Deus nos comunica os seus desígnios de amor.
se

Os espiritanos nas situações de risco
Esta missão espiritana é hoje vivida de uma maneira particupor meio da presença permanente em situações difíceis e de
alto risco e no entusiasmo dos jovens em partir para onde a neces-

lar
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sidade é mais premente. É a missão de presença ou de risco, onde
que se pode fazer é estar com o povo.
Vivemos actualmente algumas situações onde esta missão é a única
tantas vezes a única coisa

no Congo-Kinshasa um país completamente destruído
pode ser programado; em Kongolo, o povo
fugiu para a mata, mas quando soube que o missionário, o único
europeu naquela zona, tinha regressado, também eles voltaram e
recomeçaram a sua vida, porque sabiam que não estavam sós.
possível:

,

pela guerra e onde nada

Em Angola, um país há 40 anos em guerra, com uma destruição permanente não só dos bens materiais mas também das forças
da alma e do coração, só os missionários ficam ao lado do povo,
procurando a solução possível e sobretudo não deixando morrer a
esperança e o sonho da paz. Basta recordar algumas das figuras e
das situações mais emblemáticas desta gesta angolana: o P. Bongo, na
Jamba, o P. Afonso Moreira, no Bailundo, o P. Domingos Salgueiro
da Mota nos Dembos, o P. Arnaldo da Rocha Ferreira em Calandula,
o P. António Moreira no Kuito, o P. Agostinho Loureiro no Chinguar.
No Congo Brazzaville, o seminário maior espiritano teve já de
mudar três vezes de lugar e foi necessário recomeçar do nada uma
história que tinha já lançado tantas raízes.
Na Serra Leoa, outro país em guerra contínua, os missionários
continuam com o povo, correndo todos os riscos.
Os mártires da missão espiritana nestes últimos anos aí estão
para testemunhar uma fronteira de missão onde os Espiritanos sempre acreditaram e sempre ficaram.
Os espaços da primeira evangelização
Outra constante da missão espiritana é o movimento para novos
espaços de primeira evangelização. Nestes últimos tempos, pequenos grupos têm partido para áreas ainda não evangelizadas ou para
áreas predominantemente muçulmanas, onde não havia esperança
quase nenhuma de resultados visíveis num futuro próximo. Entre
estas situações, podemos destacar a evangelização dos Masai na
Tanzânia, dos Pokot no Quénia, dos Borama e Hamer na Etiópia;
dos povos do sudeste do Senegal e da Guiné-Conakri, tribos onde
até hoje ainda ninguém tinha penetrado, dos manjacos da Guiné-Bissau, da Gambia e do Senegal, dos Pigmeus nos Camarões e
158

nos povos do oeste do Zimbabwe, dos indígenas da Papuásia Nova
Guiné e dos aborígenes da Austrália. Tudo são etnias animistas,
ainda não tocadas por qualquer religião evoluída, a não ser pela
religião tradicional, tribos

com uma

em

geral minoritárias e marginalizadas,

onde o Evangelho procura penetrar.
primeira
evangelização
espaço
da
e do anúncio do EvangeO
lho aos povos que ainda não ouviram falar dele ou mal o ouviram
cultura própria e

é

uma

A

fronteira da Justiça e da Paz

A

das constantes da missão espiritana.

evangelização dos pobres é outra marca de origem da missão

É uma
da justiça social, da paz e da salvaguarda dos valores da natureza. Hoje todas
as circunscrições espiritanas têm coordenadores para sensibilizar os
confrades às situações e iniciativas a tomar neste domínio. Deixar-se
interpelar por este grito dos pobres faz parte da missão para a qual o
Espírito nos foi dado. Ele ungiu-nos para evangelizar os pobres.
Hoje estamos envolvidos tanto em intervenções globais, como
em projectos organizados de intervenção. Como intervenções globais, destacamos: informações transmitidas às agências de comunicação, redes Europa-África e América-África, redes que estão atentas às injustiças, violências, poluição do planeta, às consequências
nefastas da globalização, aos apelos em favor das pessoas ou grupos perseguidos ou condenados injustamente, aos esforços feitos
para o perdão da dívida dos países pobres. A participação nestas
iniciativas globais aparece como um dos meios para lutar contra as
forças negativas anónimas. As nossas publicações chamam cada vez
mais a atenção para as situações críticas e as acções a desenvolver.
Há situações que recentemente estiveram mergulhadas em situações de conflitos e por vezes caos: no Brasil, Paraguai, Haiti,
Angola, República Centro Africana, África do Sul, Etiópia, Serra
Leoa, etc. Nestes contextos, procuramos intervir sobretudo para
alertar para as necessidades de paz e reconciliação e ajudar pessoas a refazer as suas vidas.
Um dos serviços marcantes dos espiritanos tem sido o Serviço
dos Refugiados. Equipas internacionais foram colocadas na Tanespiritana. Este

vertente

espaço recebe hoje o

que leva

à luta pela defesa e
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nome de

Justiça e Paz.

promoção dos

direitos,

zânia para os refugiados

em

do Ruanda, depois do Burundi e do Congo;

seguida, na Guiné para os refugiados da Serra Leoa.

Ao

lado

destes compromissos mais estáveis e mais organizados, que deve-

riam tornar-se o Serviço espiritano dos Refugiados, muitos confrades se têm posto ao serviço dos refugiados deslocados ou imigra-

dos

em situação precária.
Uma característica mais

significativa da nossa missão Justiça e
Paz é o compromisso dos leigos connosco. Em várias províncias,
leigos associados assumiram a principal responsabilidade deste
campo de missão.

Na nova evangelização

Em certas

mas
pouco evangelizadas, por exemplo: os índios do Paraguai, do
México e do norte do Brasil e os povos das montanhas das Filipiregiões, as pessoas são quase todas baptizadas,

Aqui continuamos o trabalho de evangelização, por vezes já
mais que centenário em países onde ajudamos a igreja local, trabalhando na iniciação dos catecúmenos, evangelizando grupos
ainda longe da Igreja e assumindo tarefas especializadas.
Outras vezes são áreas completamente descristianizadas, onde
a fé cristã está em risco de perder a memória, como é o caso da
Alemanha de Leste, onde os cristãos, depois de 40 anos de doutrinação marxista, desceram a 2 por cento e onde as dioceses querem voltar a ser uma igreja verdadeiramente missionária. Na periferia de Roma, numa das zonas mais pobres e descristianizadas da
Cidade Eterna, acabamos de assumir um projecto pastoral
Outras vezes, são culturas milenárias onde o Evangelho ainda
não penetrou, como é o caso dos chineses em Taiwan, onde os
Espiritanos abriram um novo campo de missão.
nas.

A missão

"ad migrantes"

A missão entre os imigrantes é hoje outro espaço para onde
move a missão espiritana. Foi João Paulo II que indicou a mobilidade como um dos areópagos da missão do nosso tempo. Vem
de longa data a experiência espiritana com imigrantes e gente que

se
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procura a sobrevivência em terra estrangeira. Nos arredores das
grandes cidades como Dublin, Rotterdam, Madrid, Paris ou Lisboa,
onde o mundo dos imigrantes se alarga e agrava, os espiritanos
procuram ir ao seu encontro para os acolher, defender e amparar.
A Europa está-se a tornar cada vez mais aquela Galileia das gentes, um continente plural, onde as culturas e as religiões se misturam e confundem. Particularmente em Lisboa, onde o fluxo dos
emigrantes africanos é muito intenso, os Espiritanos criaram um
centro de acolhimento, o Centro Padre Alves Correia, sempre atento
aos seus problemas, que procura ajudar a resolver. A chegada
maciça dos emigrantes dos países de Leste a Portugal está também
a despertar os Espiritanos para uma nova disponibilidade ao serviço desta gente, tantas vezes explorada e humilhada.
A missão "ad gentes" tem sem dúvida um rosto que assume
cada vez mais os contornos da missão "ad migrantes".

O

diálogo

com

as outras religiões

Outra forma de missão que os espiritanos estão a desenvolver
do diálogo com as outras religiões, que exige uma presença particularmente paciente e perseverante. Sobretudo com o
mundo muçulmano, por exemplo na Mauritânia, na Argélia, no
Norte dos Camarões, na região de Bura Tana, no México, a presença espiritana é ainda discreta mas já bastante significativa. É uma
evangelização que produz frutos entre os missionários e os seus
interlocutores e pode levar a uma profunda comunhão e colaboração. É a missão diálogo que procura descobrir novos caminhos do
Espírito que, de uma maneira misteriosa, nos precede e nos surpreende. Pouco a pouco, são preconceitos que se vão desafazendo
e as tensões e conflitos que a história nos legou são substituídas
por uma atitude de aceitação mútua e mútua compreensão e muitas vezes de colaboração e partilha, tanto em iniciativas de alcance
social, como em gestos de oração e descoberta de valores.
Uma aproximação do mesmo tipo se encontra na relação com
grupos de religião tradicional africana. O grupo espiritano da Etiópia, que está comprometido há décadas na colaboração e evangelização conjunta com a igreja ortodoxa da Etiópia, é um bom
testemunho de missão ecuménica, levada a cabo pelos espiritanos.
é a missão
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o

planeta jovem

O espaço educativo é também uma das tradições constantes
da missão espiritana. O nosso primeiro fundador, Poullart des Places, iniciou a sua aventura missionária entre os jovens pobres que
se destinavam ao sacerdócio. João Paulo II, por sua vez lembra o
mundo dos jovens, como um dos grandes desafios lançados à missão do nosso tempo.
A formação pela escola e pelo trabalho foi um dos pilares da
visão missionária de Libermann. E nas nossas missões, a escola
ocupou sempre um lugar privilegiado. Ao lado de grupos de jovens
e de movimentos, entre os Espiritanos não têm faltado iniciativas
para crianças da rua, por exemplo em Atananarivo e jovens em
busca de amparo.
Por outro lado, para dar aos pobres uma verdadeira oportunidade para o seu próprio futuro e para assumirem a sua própria história, a educação formal é indispensável. Na América do Norte e
na Europa, os Espiritanos estão presentes em estabelecimentos
onde esta formação é seriamente ministrada. Basta recordar os
casos da universidade de Duquesne em Pittsburgo, da Escola Preparatória de Fidadélfia, dos Colégios do Canadá e da Irlanda. Hoje,
estes estabelecimentos são quase todos administrados por leigos.
As respectivas províncias procuram assegurar a permanência da
sua inspiração espiritana e manter uma presença de professos e
associados espiritanos.

A educação
e defesa dos

é para os espiritanos

pequenos

e dos fracos,

não só

um

lugar de serviço

como também um espaço

pri-

vilegiado de evangelização.

Assim, são várias e diversificadas as fronteiras por onde passa
hoje a missão espiritana. Muitos sinais nos apontam para avançar

mais para o largo, sobretudo explorando os espaços da proximidade das pessoas, da inculturação da mensagem, do diálogo com
as culturas e as religiões, da solidariedade com os pobres e os que
não têm possibilidades de competir. Todos estes desafios exigem
cada vez mais de nós uma atitude contemplativa, atenta ao que

não é quantificável, paciente e confiante no Espírito do Senhor,
que nos precede e guia nos caminhos da missão.
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Para a reflexão

em grupo:

1.

Indique algumas das linhas da frente da missão espiritana,

2.

Como poderá

hoje

colaborar nesta missão?

LIBERMANN, TU NOS DIZES
"Parece-me claramente que Deus quer que salvemos este povo
mais pela nossa própria santificação do que pelo nosso zelo: quero
dizer que a santa vontade de Deus é que nos coloquemos no meio
desta gente, levando uma vida santa e pondo um cuidado particular na prática das virtudes sacerdotais e religiosas: a humildade,
a obediência, a caridade, a doçura, a simplicidade, a vida de oração, a abnegação, etc. Isto deve ser objecto de todas as nossas preocupações e de nenhuma maneira impedirá o exercício do zelo
apostólico; pelo contrário, dá-lhe mais consistência e perfeição.
É o caminho que seguiram os santos religiosos que converteram
a Alemanha e a Inglaterra, é esse que Deus quer que nós sigamos;
é o único que atrairá as suas bênçãos. Ora, parece-me que alguns
dos nossos queridos confrades se deixam afastar deste caminho;
cheios de ardor e generosidade foram arrastados pela ideia do zelo:
esta ideia arrastou-os para as coisas exteriores, distraiu-os dos exercícios interiores e das virtudes da vida religiosa e evangélica: a
acção do clima, que agita e irrita a sensibilidade, tornando-os muito
exteriores, devia naturalmente acrescentar a sua quota parte e
torná-los nas mãos do demónio, um instrumento para os afastar

da vida perfeita."
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Pelo Baptismo,

Deus chama-nos como a todos os
ao amor perfeito e à santidade,

cristãos,

para continuarmos na Igreja
a

e

missão de Cristo
sermos testemunhas da Boa Nova no meio dos homens.

O chamamento
é

uma

à vida reHgiosa

apostóHca

graça especial do Espírito Santo,

dom total de nós mesmos
ao serviço da Igreja na Congregação.

que nos convida ao

Seduzidos por

Cristo,

comprometemo-nos, por profissão
a viver

em

pública e definitiva,

castidade, pobreza e obediência,

como testemunhas do
já

livre,

reino de

presente e ainda por

Deus

vir.

Conscientes da fidelidade do Deus da Aliança,

renovamos diariamente,
revestindo-nos de Cristo,
esta

A

doação de nós mesmos

a

Deus

e aos irmãos.

participação da nossa vida religiosa

nos diferentes povos e culturas
é determinada:
- pela missão apostólica confiada à Congregação;
- pelo carisma dos nossos fundadores;
- e pela tradição viva do Instituto.
(RVE)
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Oração de Libermann

Dignai-Vos, ó minha boa Mãe,
aceitar a oferta que Vos faço de todo o meu ser;
Dai-me o Espírito Santo, vosso esposo bem amado;
Quero consagrar-me todo ao Espírito Divino e ao Vosso

[Coração Imaculado.
Desejo viver e morrer, dedicar-me e imolar-me ao serviço
[de Jesus...

Abro o meu coração e abandono-me ao Divino Espírito,
para que Ele o encha, o possua e actue em mim como

[soberano Mestre;
Quero, sob a sua inspiração, espalhar este santo amor
[em todas as almas que me são confiadas

(ND
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22.

AS GRANDES INTUIÇÕES SUBJACENTES
AO MOVIMENTO LIAMISTA
/;:'

Como síntese desta caminhada da LIAM, ao longo da sua histórelevamos algumas das suas intuições mais significativas, de resto
já evocadas aqui e ali, à medida que fomos desbobinando assuas actividades. São intuições que não só se identificam com o itinerário que
a visão missionária da Igreja percorreu durante as últimas décadas,
como, na sua quase totalidade, a anteviram e anunciaram. Penso que,
efectivamente, muitas das coordenadas da pastoral missionária do Vaticano II, tinham sido já percebidas pela LIAM, muito antes do Concílio as ter consagrado. O contexto histórico e porventura a linguagem
eram diferentes, mas os valores são realmente coincidentes.
Se quiséssemos resumir as intuições de fundo que estão subjacentes a esta caminhada da LIAM, talvez as pudéssemos equacionar da seguinte maneira:
ria,

A

prioridade dos leigos na missão da Igreja

A LIAM nasceu como movimento missionário de leigos e foi
tal que ela marcou a Igreja portuguesa. Todos os ministérios

como

e tarefas

do núcleo, excepção

feita

confiadas aos leigos.
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ao assistente, são efectivamente

Tratava-se de

uma

visào inovadora para a época

em que

ela

nasceu, pois que nessa altura o cuidado e a responsabilidade da
evangelização missionária estava em grande parte reservada aos
institutos missionários. O espaço que o Vaticano II concedeu aos
leigos na actividade missionária da Igreja não estava ainda assu-

mido quando

a

LIAM

foi

lançada.

LIAM

Esta participação activa dos leigos na

viria a ser refor-

com

o lançamento dos Encontros Nacionais dos Responsáveis de Grupos em 1989 e a criação do Conselho Nacional da LIAM
na mesma época.

çada

-

O protagonismo

..

^

'

missionário da Igreja local

É outra vertente em que a LIAM foi pioneira: o quadro normal
da LIAM é o quadro paroquial Mesmo se o movimento está ligado
a uma Congregação Missionária e dela depende, as suas actividades desenvolvem-se no quadro da paróquia e em comunhão com
ela. O pároco é o assistente do grupo e da sua autorização estão
dependentes todas as actividades do grupo. Não se trata, portanto,
de uma actividade paralela no espaço paroquial. Segundo os Estatutos, a LIAM para ser fundada precisa da anuência da competente autoridade eclesiástica, a qual poderá dissolver o núcleo,

bem

como a sua direcção ou qualquer dos elementos. A criação de delegados diocesanos, de recente decisão, veio vincular ainda mais a
LIAM

à Igreja local.

O grupo ou

núcleo

,;

como chave do movimento

Passado um primeiro momento em que a LIAM se afirma como
movimento de massas, depressa a necessidade de se organizar em
pequenos grupos locais, coesos e articulados, emerge como chave
da sua eficácia e da sua estabilidade.

Em carta circular de Janeiro de 1943, escrevia o director e fundador da LIAM. "O desenvolvimento e intensificação da nossa actividade missionária requer naturalmente mais perfeita organização para melhor aproveitamento dos esforços de um grupo
devidamente organizado. Eis porque se resolveu criar a LAMES.
Após as prometedoras experiências de Coimbra, depois Lisboa e ulti167

mamente Guimarães, parece-nos útil estender a Poi^tugal inteiro a
organização, começando jà no princípio deste ano".
A LIAM tem, de facto, o seu ponto de referência-chave no
pequeno grupo ou núcleo, e só esta estrutura rígida a manteve viva
e eficiente. É no grupo que se programam as actividades, se lanas iniciativas e se vencem os desânimos e as dificuldades. É
sobretudo o grupo que dá ao compromisso missionário um carácter permanente, nào o deixando ao acaso de inspirações pontuais,
como por exemplo, a passagem de um missionário ou a celebração de qualquer acontecimento mais motivante.

çam

A formação de quadros

e elites

Movimento de mobilização popular, o povo de Deus foi semem que a LIAM se movimentou. Mas a formação de quadros e a penetração em meios-chave da dinamização do tecido eclesial foram, desde o início, um dos seus pontos
pre o primeiro espaço

de referência mais insistentes.
A formação destas elites visou sobretudo a penetração nos
seminários e nas camadas sacerdotais, a penetração nas escolas e
a formação dos professores e a abordagem dos meios mais influentes, nomeadamente o espaço da cultura.
A fundação de Círculos Missionários nos seminários, de Ligas
Missionárias nas universidades e o lançamento de Encontros de
formação para professores, marcaram uma das linhas mais profé-

do movimento liamista.
Quanto à formação de quadros e ao estudo e aprofundamento
da teologia da missão, a LIAM foi incansável na promoção de sema-

ticas

nas de estudo, dias de recolecção e de reflexão e lançamento de
obras de apoio. Particularmente activo se mostraria o período pósconciliar, em que se lançou mão de todos os meios para fazer passar a

O

mensagem

missionária do Vaticano

II.

espaço familiar ou a "Igreja missionária doméstica"

O contexto familiar foi sempre o contexto normal das actividades da LIAM. Os seus grupos são formados a partir das famílias
e no quadro familiar se inscrevem os seus zeladores, propagan168

distas e assinantes.

Mas

foi sobretudo a formação de grupos de
mais evidencia esta preocupação de fazer
nascente de toda a dimensão missionária.

"lares missionários" qi\Q

da família o berço e a
Estes grupos de casais missionários constituíram, sem dúvida,
uma das iniciativas mais originais em que a LIAM apostou.

A

aposta na juventude

A opção

pela juventude tem sido

que, desde o início,

acompanha

também uma das constantes
da LIAM. Ao lado da

a história

paróquia, os colégios e estabelecimentos de ensino, foram

um dos

espaços onde a LIAM mais investiu. Gerações sucessivas de estudantes, sobretudo nos colégios femininos mas não só, foram marcados por esta nortada missionária, que está na origem de não poucas vocações. Muitas das iniciativas da LIAM viriam a precisar do
apoio e amparo das camadas sociais mais influentes e que haviam
recebido a sua primeira formação missionária por intermédio da
LIAM no colégio ou no liceu. Foram inúmeros os retiros de jovens,
os "Cursos da Juventude Missionária", os "Cursos de Formação" pdiXdi
jovens e adolescentes que a LIAM promoveu. O aparecimento de
grupos de "Jovens Sem Fronteiras" quQ ultimamente têm emergido
da LIAM, atestam mais uma vez esta aposta da LIAM na juventude.

A vocação

missionária como pólo catalizador
de toda a actividade liamista

O

artigo 9 dos Estatutos da

LIAM

diz expressamente: "A

sua

colaboração na obra das missões dirigir-se-á de preferência a auxiliar o recrutamento e a formação de aspirantes à vida missionária".
Efectivamente, a ideia mais original do grupo liamista é a adopção de um afilhado missionário, ou seja a formação de um aspirante missionário. Para isso lançaram-se mesmo as "Bolsas de
Estudo", em ordem à criação de um fundo para auxiliar a formação de futuros missionários.
De facto, a LIAM não só ajudou a formar muitas vocações,
como está na origem de outras tantas, sobretudo femininas. Todos
os meses, o grupo é especialmente convidado a oferecer ao Senhor
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todas as suas boas obras daquele dia
cional.

Nos

dagem

obrigatória.

retiros e dias

em ordem

à

promoção voca-

de reflexão, o tema vocacional é de abor-

Nenhuma

das iniciativas lançadas pela LIAM
como aquelas que visavam a
mobilização das pessoas por meio da oração e da comunhão espiteve tanta adesão e tanta expressão

em ordem
Que a LIAM

ritual

à

promoção das vocações.

um pré-noviciado da Vida Religiosa, dizem-no os números que dispúnhamos a quando da celebração dos
25 anos da LIAM: nessa altura, a LIAM tinha já fornecido às mais
diversas congregações religiosas mais de 400 vocações. Só de
1940 a 1960 entraram para a Vida Religiosa cerca de 600 Liamistas. Em Lisboa, no ano de I96O-6I, passaram da LIAM para
as Congregações Religiosas Femininas 31 Liamistas. E das 4 estudantes que integraram o primeiro núcleo da Póvoa de Varzim,
duas foram para Doroteias e outras duas para o Instituto do Corafoi

ção de Maria.
Por outro lado, ao fim destes 25 anos, a LIAM tinha
a formar até ao sacerdócio 100 seminaristas.

A sensibilidade

já

ajudado

aos meios de comunicação social

A LIAM nasceu a partir de um jornal e esta sensibilidade aos
meios de comunicação social foi outra constante da sua história.
Na imprensa é toda uma série de publicações que a acompanharam e foram evoluindo com a caminhada dos tempos: o "Entre
7Vd5" passou para "Acçào Missionária" e depois apareceram "Poi^tugal

em

África" e "Encontro".

Quanto
los e

o

a publicações pontuais contam-se por dezenas os títupor centenas de milhares os exemplares distribuídos por todo

país.

No que

se refere aos audiovisuais,

merecem

relevo as emis-

sões da rádio, as curtas metragens cinematográficas até se chegar

obra de maior fôlego como foi o filme "Uma vontade Maior", a
que já fizemos a devida referência.
Este primeiro areópago da missão de que fala João Paulo II,
foi de facto uma das tribunas que a LIAM sempre preferiu para
mobilizar a Igreja portuguesa na linha da sua vocação missionária.
a
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A

solidariedade ou

A
foi

comunhão com

as igrejas

ajuda material a igrejas ou situações

humanas em

outra das preocupações da LIAM. Fizemos

trução de seminários

em

em dificuldade

já

dificuldade

referência à cons-

Portugal e de igrejas no Ultramar e ao

papel activo e dinamizador que a LIAM exerceu nesses domínios.
Mas, ao longo da sua história, todos os anos, novas campanhas
têm sido lançadas para responder a apelos e situações gritantes
que reclamam a sua colaboração.
Foram campanhas de alfaias religiosas, material escolar, jeepes,
Bíblias, abertura de escolas e infantários, num ritmo nunca esmorecido. Ultimamente, a situação de guerra que se tem vivido em Angola
e Moçambique lançou o povo numa miséria generalizada e a Congregação do Espírito Santo organizou um movimento de solidariedade para essas situações a que a LIAM aderiu desde a primeira hora.
Sucessivos contentores que se estão a enviar para Angola falam-nos desta corrente de solidariedade, onde tantas e tantas Liamistas têm posto uma generosidade sem limites. Só entre 1990 e 1994,
a Solidariedade Espiritana dispendeu neste auxílio cerca de 49.000
contos, sem incluir os donativos recebidos e enviados.
Assim, em roupas, foram já enviadas neste espaço de tempo,
219 toneladas, em mercearia 27 toneladas, em leite 18 toneladas,
em calçado 8 toneladas, em remédios 2 toneladas e muitas mais
coisas como máquinas de costura, bicicletas, cobertores, brinquedos, material

mecânico para

gos de desporto, louça,

A Espiritualidade

viaturas, livros, material escolar, arti-

etc.

Espiritana

A LIAM

nascida para fomentar o espírito missionário do povo
de Deus, tem uma marca de origem: o carisma dos missionários

do

Espírito Santo.

Cada
missão

-

instituto missionário insiste

comum da

Igreja,

que o

\;

numa determinada

face da

Espírito Santo inspirou ao seu fun-

dador. É desta colaboração e partilha que brota a plenitude
rosto missionário de Cristo.

Todos não somos demais para

a beleza desse rosto.
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do

revelar

Esta maneira de ler a missão

que os Espiritanos receberam dos
uma Espiritualidade que une

seus fundadores passa para a LIAM. É

uma só
Tantos benfeitores e colaboradores, padres e leigos, autoridades e gente simples, sentem-se unidos na mesma fonte e solidários na mesma sementeira. É uma família espalhada por todo o
país, cada qual procurando viver a sua vocação baptismal, mas
identificados num mesmo espírito e vivendo o mesmo projecto misos Espiritanos, as Espiritanas e os Liamistas e faz deles

família.

sionário.

Uns como Religiosos, com votos, outros como leigos. De mãos
bem sabendo que todos somos necessários para levar a cabo

dadas,

na Igreja de hoje o carisma dos nossos fundadores.
Esperamos que em conformidade com a teologia do Vaticano II,
estes laços se estreitem cada vez mais e a família liamista venha a
constituir verdadeiramente o braço secular da vocação espiritana.
Foi um sonho que o P. José Felício sempre acalentou e a que agora,
lá do céu, vai dar certamente um novo impulso.
Podemos concluir dizendo que esta leitura retrospectiva do itinerário da LIAM aponta efectivamente para um futuro onde a criatividade e a novidade de Deus são o seu maior desafio
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23.

OUTROS MOVIMENTOS
AO SERVIÇO DA MISSÃO ESPIRITANA

Além da LIAM, outros movimentos foram emergindo ao serviço
da missão Espiritana. Lembremos alguns dos mais significativos.

MOVIMENTO MISSIONÁRIO DE PROFESSORES (MOMIP)
O MOMIP

teve as suas raízes

em

1962

com

os Encontros Na-

do magistério,
organizados pela LIAM. Foi através destes encontros que a motivação missionária se foi infiltrando nos seus participantes, dando origem a uma mística que acabou por sentir a necessidade de se organizar em movimento. Em 1999 os seus estatutos foram aprovados.
Segundo estes estatutos, os objectivos do movimento são os
cionais de Professores e Alunos Mestres das Escolas

seguintes:

- dedicar-se
nas escolas e

animação missionária de professores e alunos,
seu meio envolvente;
à

- desenvolver o voluntariado missionário
tar

em ordem a desperem países des-

professores e outros para serem cooperadores

favorecidos, sobretudo de expressão e língua portuguesa;

- apoiar

a

formação de missionários;
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- promover o intercâmbio solidário entre culturas, línguas e
do ambiente escolar e, se possível, a geminação

etnias, através

entre escolas;

- promover e apoiar projectos de alfabetização e outras iniciativas que visam a educação de base;
- proporcionar aos seus membros a formação cultural, social
,

e profissional.

Todos os anos organiza o Encontro Missionário de Professores.

JOVENS SEM FRONTEIRAS QSF)
Os jovens sempre estiveram no centro das preocupações da animaçào missionária espiritana. A convicção de que era preciso
respeitar idades, caminhadas, ritmos, formação... levou à fundação

dos Jovens Sem Fronteiras (JSF) como Movimento em 1983.
Os grupos JSF, todos de inserção paroquial, ultrapassam hoje
as três dezenas. Têm uma Coordenação nacional e Coordenações
Regionais, com sede em Braga, Porto e Lisboa.
Apostam na caminhada em grupos nas paróquias.
Trabalham em sintonia e participam em iniciativas promovidas
pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil e pelos Secretariados Diocesanos e Vicariais da Pastoral Juvenil.
Importantes são os momentos de formação, de oração, de compromisso na pastoral paroquial, de opção por situações de fronteira nas paróquias, de campanhas missionárias.
O Encontro Nacional, os Encontros de Animadores, os Retiros,
os Encontros Regionais, as Férias missionárias, a "Ponte" (experiência de férias num país de Missão), a participação na Peregrinação a Fátima da Família Espiritana... marcam o plano de actividades dos JSF.
A aprovação dos Estatutos pela Coordenação nacional, a 6 de
Fevereiro de 2000, é uma data histórica. Nesta mesma reunião se
assinou um Protocolo com a ONG Sol Sem Fronteiras (fundada
pelos JSF em 1993), a fim de que esta coordenasse as campanhas
e os projectos missionários dos JSF.
A corda JSF alastra e há já grupos em França, Cabo Verde, S.

Tomé

e Príncipe e Angola...
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ANTIGOS SEMINARISTAS DO ESPÍRITO SANTO (ASES)
Pelos seminários espiritanos passaram já milhares de jovens. A
Associação dos Antigos Seminaristas do Espírito Santo (ASES) foi
fundada em 1958 e, até hoje, não parou.
De norte a sul do país, promove encontros, convívios e apoia
projectos missionários dos Espiritanos.
Publica um Boletim Informativo, o "Uniases" que faz a ligação e vai dando conta das campanhas em favor das Missões

VOLUNTARIADO MISSIONÁRIO
de seguir Jesus, um caminho de solidariedade com
uma maneira de construir a fraternidade universal, uma forma de lutar pela Justiça e pela Paz, uma aventura de
fé para gente com coragem.
A experiência dos que já partiram mostra que o Voluntariado
Missionário Espiritano é uma das grandes apostas para o terceiro
Milénio. Partir para terras de missão por um, dois, três ou mais
anos é uma forma corajosa de ser missionário.
É

um modo

os mais pobres,

CENTRO ESPÍRTO SANTO E MISSÃO (CESM)

O CESM

é

um

centro de encontro, reflexão, partilha e celepodem aprofundar a sua vida espiritual.

bração, onde os cristãos

A

descoberta de uma espiritualidade missionária espiritana é uma
das propostas que a equipa de animação, constituída por religiosos e leigos, oferece através de retiros e encontros, ou simplesmente partilhando com eles o silêncio e a vida de comunidade.

FRATERNIDADES ESPIRITANAS
São grupos espiritanos de leigos, jovens ou adultos, que procuram no mesmo cenáculo a força e a luz do Espírito Santo que
os anima e fortalece no exercício da sua vocação missionária na
Igreja e

no mundo.
't:^

Na

linha da espiritualidade missionária espiritana, as Fraterni-

dades são também um esforço para alargar e viver os laços de
comunhão que une religiosos e leigos na Missão que a Igreja lhes
confia.

CENTRO PADRE ALVES CORREIA (CEPAC)

O

CEPAC, fundado

em

1993, é

uma

instituição particular de

solidariedade social, cujo objectivo principal é o apoio a imigrantes africanos. Embora tenha um atendimento diário na sua
sede (Rua de Santo Amaro, à Estrela, 43 - Lisboa), pretende alargar a sua acção a todas as zonas do país onde haja comunidades
de imigrantes africanos que necessitem e possam beneficiar da
sua acção.

Como

objectivos principais, o

CEPAC

aposta:

- no apoio administrativo e documental;
- no esclarecimento e defesa dos direitos dos imigrantes

e suas

famílias;

.

-

no apoio às famílias com carências económicas;
no apoio jurídico em processos litigiosos;
na promoção cultural e social;
na orientação escolar e pedagógica dos filhos dos imigrantes;

- no apoio aos jovens estudantes africanos;
- na assistência religiosa católica;
- na informação e sensibilização da opinião pública sobre os
problemas específicos da imigração.
O P. Joaquim Alves Correia foi um conhecido missionário espiritano. Nasceu em Recarei (Paredes), foi missionário na Nigéria oito
anos e Procurador das Missões durante 21 anos. Devido à sua luta
em favor dos direitos humanos e da justiça social, foi exilado em
1946 para os Estados Unidos, pelo regime de Salazar. Foi professor na universidade de Duquesne (Pitsburgo), onde morreu em
1951.

um

O CEPAC

é

uma homenagem

a este

dos pais da democracia portuguesa.
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missionário considerado

COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ
A promoção

da Justiça e Paz é uma das prioridades dos espiriA nível da Província, existe uma Comissão de

tanos portugueses.
Justiça e Paz.

Os seus

objectivos são sensibilizar todos os espiritanos para

esta causa e agir

e

ONGs

tros

em

ligação

com

outras comissões de Justiça e Paz

para transformar a realidade social segundo os parâme-

do Evangelho.
Estamos em ligação, nomeadamente, com

a

AEEJN (Rede

Europa-África para a Eé e a Justiça) através da inserção na antena
portuguesa, e ainda com outras comissões de Justiça e Paz das Pro-

campanhas comuns.
Estivemos envolvidos, nomeadamente, nas campanhas pela
legalização em Portugal dos imigrantes clandestinos, pelo perdão
da dívida externa dos países pobres, na da moratória para a pena
de morte no ano 2000, contra as crianças soldados e contra as
armas ligeiras.

víncias da Europa, fazendo nossas as

.

-
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A MISSÃO PARTILHADA COM OS LEIGOS

Palavra de Deus:

1 Cor. 12,

4-15

Até ao Vaticano II, considerava-se o carisma de um instituto
de Vida Consagrada como uma inspiração do Espírito Santo, exclusivamente concedida a uma instituição aprovada e confirmada pela
Igreja: este instituto tinha o monopólio e a gerência desse carisma.
Hoje, esta visão do carisma, filtrada exclusivamente através do
Instituto, é considerada como parcial e não se vê lá muito bem
como enquadrá-la na teologia da Igreja como comunhão, que percorre todo o Vaticano II. É a relação com Cristo, nascida do Baptismo, que, antes de mais nada, marca tanto o religiosos como o
leigo. Uns e outros têm a mesma vocação à plenitude da santidade
e participam na mesma missão. Antes de serem rio, são fonte: antes
de terem percursos diferentes, encontram-se na mesma nascente.
O carisma de facto, não é dado ao Instituto mas à Igreja. A
partilha deste carisma é um dom que vem do Espírito Santo e não
da autorização do Instituto. O Espírito Santo, segundo S. Paulo,
concede os seus dons livremente, a quem quiser. Há efectivamente
todo um património de espiritualidade e de experiência missionária que não lem sido posto à disposição da Igreja na sua globali178

dade e tem circulado em circuito fechado, limitado aos religiosos,
o que limita a fecundidade, desse carisma.
As experiências que agora se começam a fazer ou seja: abrir
o carisma dos institutos religiosos aos leigos, remetem-nos à fase
das origens de um instituto, quando o carisma ainda não tinha sido
institucionalizado, nem reduzido às obras e aos esquemas da Vida
Religiosa. É voltar à fase criativa da fundação.

1.

Um novo capítulo, cheio de esperanças
movimento de os

um

carisma que até
aqui pertencia só aos Religiosos não estava previsto nem programado nos esquemas do Direito Canónico. Os leigos sempre partiEste

leigos partilharem

ciparam na missão dos Religiosos, mas mais como delegados do
que como protagonistas: era apenas como colaboradores, ordens
terceiras, ou oblatos. Agora trata-se não apenas de colaborar, mas
de partilhar em pé de igualdade. É uma iniciativa do Espírito que
mais uma vez nos surpreende e ultrapassa. Os leigos não são apenas auxiliares dos padres e dos religiosos ou das suas obras: eles
são protagonistas numa missão comum. João Paulo II diz que um
novo capítulo, cheio de esperança, se abre assim para o carisma.
É uma iniciativa que não vem da história nem da tradição; não é
uma herança do passado, mas um dom do Espírito à Igreja de hoje.
A união dos leigos com os religiosos, já não é nascida, como no
passado, de uma missão delegada, mas de uma missão partilhada
na comunhão de bens e de dons: é uma nova aliança.
Trata-se de novas experiências de comunhão e colaboração,
que podem situar-se a vários níveis: partilha da espiritualidade, da
missão, ou da vida de comunidade. A porta de entrada pode diferir. Mas o carisma é um conjunto, um espírito: as suas diversas componentes estão ligadas umas às outras e dificilmente se podem dissociar. O que podem é ser vividas de diferentes maneiras: uns pela
consagração religiosa, portanto, por meio de votos e outros, pela
consagração baptismal, como leigos. A dimensão da espiritualidade
parece ser o primeiro passo, pois em geral, é por aí que o Espírito
se comunica. Todo o carisma é efectivamente uma infusão do Espírito e esta infusão é o ponto de partida para uma nova caminhada.
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Esta partilha, ainda

em

em

fase experimental, está-se

já

a verificar

formas de oração, de serviço, de testemunho, de intervenção
profética, de experiência contemplativa, de convivência fraterna, etc.

2.

Os caminhos da participação

São hoje já variadas as modalidades de participação no mesmo
carisma missionário. Globalmente podem ser agrupadas em três
categorias gerais: os grupos de voluntários, os leigos missionários e
os leigos associados.

Os voluntários são associações que permitem trabalhar nas
obras apostólicas de um instituto missionário por um tempo determinado. É uma partilha temporária em actividades ligadas ao Instituto.

O

segundo grupo é o dos missionários leigos. Este comprometem-se num serviço missionário no Ultramar por um tempo
determinado, habitualmente dois ou três anos, prazo que se pode

A maior parte destes leigos missionários renova o seu
compromisso uma ou mais vezes. Os seus laços com o instituto,
em geral, são mais fortes que os do primeiro grupo. O programa
renovar.

de formação é mais intensivo e mais longo que o dos grupos dos
voluntários e a sua participação na vida do instituto é maior.
O terceiro grupo é o dos associados leigos. Estabelecem com
o instituto um laço ou uma aliança por um período determinado
de tempo. As expectativas destes associados variam: a maior parte
deles participa na espiritualidade do instituto, o que implica encontros regulares, jornadas de formação, assistência a reuniões regionais ou provinciais do instituto. Um pequeno grupo participa também nas actividades do Instituto: com efeito, a maior parte das
actividades de um instituto é perfeitamente consentânea com a
vocação laical. Outros participam apenas ao nível da oração.
A participação destes associados é também muito variada: associação de oração, assistência às reuniões do Instituto, partilha de
ministérios, partilha de vida comum efectiva com membros do Instituto, etc.

Enquanto os dois primeiros grupos procuram sobretudo fazer
experiência de apostolado ao serviço dos mais carenciados,

uma
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como elemento para a sua própria formação, os associados buscam sobretudo um enriquecimemo espiritual para as suas vidas
A missão espiritana abre-se hoje a estas novas possibilidades
que o Espírito Santo oferece ao nosso tempo.

3.

Os Leigos Associados na Congregação

De notar antes de mais nada que, tanto Poullart des Places
como Libermann^ eram leigos quando iniciaram o seu projecto missionário: o primeiro, o Seminário

do

Espírito Santo e o

segundo

a

chamada Obra dos Negros, a que depois foi dado o nome de Sociedade do Sagrado Coração de Maria. Libermann para a sua congregação ser aprovada teve que ordenar-se sacerdote, pois que se
tratava de um instituto predominantemente destinado à formação
de missionários padres.
A ideia de partilhar o carisma fora dos limites estritos da Congregação tem já precedentes na nossa história. Durante muito tempo,
os Espiritanos foram mais um movimento do que uma instituição.
Este movimento compreendia todos os que se ordenavam sacerdotes no Seminário do Espírito Santo, fundado por Poullart des
Places. O que os caracterizava era o espírito de Poullart des Places que tinham recebido. Alguns destes padres resolveram fundar
uma associação - a Congregação do Espírito Santo - para dirigir o
seminário e assegurar a sobrevivência do movimento. Mas para
ser membro desta associação, não eram necessários votos, promessas ou compromisso algum. Bastava um simples contrato legal,
para que a Associação pudesse funcionar juridicamente com direitos e deveres.

Outros associados leigos se juntaram ao fundador quase ao
os associados padres... sem fazerem votos religiosos. Estes leigos levavam uma vida religiosa muito disciplinada
de oração e trabalho, tal como a dos Irmãos.
O texto das Constituições de 1878 admite três categorias de
associados: Padres, Irmãos e Leigos. Os dois primeiros podiam usar
o hábito da Congregação e participar activamente na vida de comunidade. Os associados leigos que, viviam no seio da comunidade,
usavam vestes seculares e não participavam em geral nos exercí-

mesmo tempo que

-

•

,:
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cios comunitários. Eram, contudo, aconselhados a observar os regu-

lamentos da casa. Os três grupos gozavam dos benefícios materiais e espirituais da via em comunidade.
Também Libermann admitiu vários leigos associados na Congregação. Para ele, um agregado seria alguém que era "um pouco
mais que um amigo da Congregação; entre ele e os membros da
Congregação haveria comunhão de orações e boas obras. De tempos a tempos poderiam passar alguns dias numa casa da Congregação, fazer aí retiro, descansar e retemperar as forças, sem estar
obrigado a Regra e a obediência, como os membros da Congregação... Por isso não era um verdadeiro membro da Congregação".

(ND

III,

A

212)

umi outro diz Libermann: "Podes ser agregado ã Congrega-

tomando parte nas nossas orações e boas obras; tomarás connosco as refeições, os recreios e, na medida em que puderes, assistirás a certos exercícios. Trabalharás em união com a comunidade;
ficarás porém inteiramente livre na tua acção; estarás com a comunidade quando e como julgares conveniente..." 0<\D IX 152-153)
Sobre um médico que Libermann recebeu para a missão de
Madagáscar, diz ele que pode ficar na comunidade com toda a
liberdade de ir e vir. Libermann estava convencido que aquele
homem faria maravilhas e seria muito útil para a comunidade,
ção,

dando-lhe credibilidade e dispondo favoravelmente as pessoas a
respeito da comunidade. (VI, 330-331)

Entre as profissões que os leigos poderiam exercer, Libermann

de carpinteiro, serralheiro, marceneiro, tecelão, factohomem para tudo. Quanto a artes, Libermann sublinha: a de arquitectos, mecânicos e sobretudo médicos, que era "a
profissão mais útil de todos". (IX, 81)
Em 1895, baseando-se nas Constituições, o Conselho Geral da
Congregação aprovou a pedido de Mons. Le Roy para que leigos
casados fossem admitidos como associados. Mons. Le Roy, Vigário Apostólico do Gabão, tinha em mente os catequistas e outros
auxiliares africanos que faziam parte da missão. Então, um regulamento muito simples foi redigido para os Associados Leigos casados. O associado leigo devia usar a cruz ao peito e não o hábito,
podia continuar vivendo com a sua esposa, não fazia os votos, mas
obrigava-se a obedecer ao superior e trabalhar pela missão. Devia
salienta as

tum, ou

seja,
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aprovação da sua esposa para se tornar membro associado.
Congregação e era tratado segundo
as condições próprias de cada país.
No Capítulo Geral de 1968, o tema dos associados casados foi
de novo levantado e nos capítulos seguintes o tema foi sempre reflectido, abrindo-se cada vez mais as portas da Congregação aos leigos
até admitir a presença de três leigos na aula capitular em 1998.
ter a

Participava na vida de oração da

Para a reflexão
1.

em grupo:

Como podem

os leigos partilhar o carisma dos institutos mis-

sionários?
2,

Que

se

entende por Associado Leigo?

LIBERMANN, TU NOS DIZES
Congregação consagra-se especialmente ao Espírito Santo,
autor e consumador de toda a santidade e inspirador do espírito
apostólico e ao Imaculado Coração de Maria, superabundantemente
repleto, pelo Divino Espírito, da plenitude da santidade e do apostolado, e participando com a maior perfeição na vida e sacrifício de
fesus Cristo, seu Filho, para a redenção do mundo.
Esta dupla devoção é a devoção especial e específica da Congregação. Encontrarão no Espírito Santo, que vive em suas almas,
um manancial de vida interior e religiosa e um princípio todo poderoso desta caridade perfeita que é a alma do zelo e de todas as
"A

outras virtudes apostólicas.

Considerarão o Coração de Maria como um modelo perfeito de
fidelidade a todas as inspirações do Divino Espírito e da prática
interior das virtudes da vida religiosa e apostólica.
Encontrarão nesse Coração Imaculado, um refúgio a quem
recorrerão nos trabalhos e penas, e nele expandirão o coroação, com
uma confiança filial nas suas fraquezas e tentações".

-H
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(NDX,

568)

Em nome

de todas as crianças sem pão
E de todas as crianças com pão a mais
Proibimos a palavra FOME.

Em nome

de todos os pobres escondidos
E de todos os ricos avarentos
Proibimos a palavra INJUSTIÇA

Em nome

de todas as palavras
E de todas as almas sem rosto
Proibimos a palavra MENTIRA

em

alma

Em nome

de todos os velhos sem luz
E de todos os. jovens sem verdade
Proibimos a palavra IGNORÂNCIA

Em nome

de todos os pretos
E de todos os brancos
Proibimos a palavra RACISMO.

Em nome

de todos os vencidos
E de todas as vitórias mal ganhas
Proibimos a palavra VINGANÇA

Em nome

de todas as minorias sem direitos
E de todos os oportunistas com sorte
Proibimos a palavra DISCRIMINAÇÃO.

Em nome de todos os doentes sem cura
E de todos os médicos sem escrúpulos
Proibimos a palavra INDIFERENÇA

Em nome de todas as vítimas da violência
E de todos os que proíbem paz
Proibimos a palavra GUERRA
Em nome

de todos os pais
E de todos os que amam a vida
Proibimos a palavra MORTE.
Rito Dias (Introdução à Palavra)
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Oração de PouUart des Places

O meu

Deus,

que conduzis à Jerusalém celeste
os homens que confiam verdadeiramente

em Vós,

recorro à Vossa Divina Providência
e abandono-me inteiramente a ela.

Renuncio às minhas inclinações,
aos meus apetites e à minha própria vontade,
para seguir cegamente a vossa.
Dignai-vos fazer-me conhecer o que quereis que eu faça,
a fim de que sendo fiel aqui em baixo ao género de vida a que

[me destinais,
Eu vos possa servir, durante a minha peregrinação,
naquela vocação que for do vosso agrado
e onde Vós possais derramar sobre mim abundantemente
as graças de que tenho necessidade
para dar para sempre a glória que é devida à vossa majestade.

f85

25.

A MISSÃO EM TEMPO DE GLOBALIZAÇÃO

1.

OS DINAMISMOS DA GLOBALIZAÇÃO

A queda do muro

de Berlim

O fenómeno

mais marcante do mundo de hoje é o que se
chama a globaHzação ou mundiaHzação É um fenómeno de matriz
fundamentalmente económica, mas que envolve todo o processo
evolutivo da sociedade de hoje, tanto sob o ponto de vista cultural

como

social.

Até à queda do muro de Berlim

dido

em

dois blocos

crático e capitalista,
rência, e,

do

bem

distintos:

em
de

1889, o

um

lado,

mundo

estava divi-

o Ocidente demo-

tendo os Estados Unidos como ponto de

outro, os países socialistas, reagrupados à volta da

refe-

Uniào

Soviética.

Na dependência destas duas super-potências se moviam os países do Terceiro Mundo, expressão adoptada pela famosa Conferência de Bandung em 1965, que durante anos e anos se combateram e destruíram mutuamente, segundo os interesses das duas
grandes potências,

em

cuja órbita gravitavam.
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do Terceiro Mundo, depois da queda do muro de
Berlim, ficaram completamente entregues a si mesmos, pois a partir
Estes países

dessa data deixaram de ter interesse aos olhos dessas grandes potências.

Gomo herança,

ficou-lhes apenas

uma economia

destruída,

uma

dívida internacional impossível de pagar e mais de 110 milhões de

minas anti-pessoais, com um custo de desactivação que vai de 300
a mil dólares por cada uma e que em alguns casos precisarão mais
de 50 anos para serem desactivadas.

O

inundo,

uma

aldeia global

Até à queda do muro de Berlim, o mundo estava assim dividido em dois blocos: era um mundo bipolarizado. Agora, a queda
do muro acabou praticamente com o marxismo e todos os países
optaram pelo capitalismo neo-liberal. Passou-se da bipolarização
à globalização, ao menos em teoria.
Uma das características mais evidentes desta globalização é

redução ou quase desaparecimento das distâncias de tempo e
de espaço. Com o contínuo aperfeiçoamento dos meios de comunicação, com as novas gerações de telemóveis, telefax, e-mail e
da internet, é possível pôr-se em contacto imediato, em qualquer
parte do mundo. O tempo e as distâncias deixaram praticamente
de existir. Isto faz com que as ideias, as imagens e os valores
circulem facilmente de um lado para o outro, de tal maneira que
todos absorvem as mesmas ideias e a mesma cultura. As culturas das minorias, que não têm capacidade para circular nestes
meios, correm o risco de ficar anuladas. É assim que o pensar
da grande potência económica que é os Estados Unidos se impõe
cada vez mais: a maior exportação dos Estados Unidos, depois
dos aviões, é a exportação cultural: os discos, as cassettes, os
a

Os jovens conhecem hoje melhor os cantores
americanos ou as ruas de Manahatan que as tradições culturais
do seu próprio país.

filmes, os vídeos.
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o predomínio do económico
Com a queda do muro de Berlim, mudou radicalmente a maneira
de olhar o mundo. Até aqui, o factor determinante era a ideologia
e a política. Os comunistas tinham um ideal e lutavam por esse
ideal. No actual processo de globalização, todos se interessam já
não pelas ideologias mas pelo económico. Há ainda alguns fundamentalismos políticos sobretudo no mundo muçulmano, mas a
história caminha para o primado do económico sobre todos os
outros valores.
Esta

economia do mercado é uma economia

a curto prazo,

que

procura o consumo imediato. Procura-se satisfazer o consumo imediato e o importante é criar novas necessidades do consumo. Assim
temos sempre modelos novos: de máquinas, de carros, de electrodomésticos, de alimentos, etc. A vida útil de uma máquina da primeira revolução industrial era de 50 anos: depois passou para 20 e
hoje é de três anos. Um computador, por exemplo, ao fim de três
anos está ultrapassado. E o mesmo acontece com os produtos alimentares: 50 por cento dos produtos que fazem o nosso quotidiano alimentar na década de 90, não existiam há 25 anos atrás. E
Calcula-se que 50 por cento dos produtos que daqui a dez anos
farão o quotidiano das pessoas, ainda não foram inventados.

É claro que na economia deste mercado só pode entrar
é capaz de competir.

quem

Passou-se da especialização à integração
Este

novo modelo de mercado

fez

com que

se passasse da

um país era especializado
em mecânica ou química, como acontecia na Alemanha ou em relógios, como a Suíça, ou em electrónica ou óptica, como Japão ou
em informática, como os Estados Unidos. Hoje não existe um produto alemão, suíço, japonês, ou americano. O produto que vai para
o mercado é o resultado de numerosas intervenções, de todo um
especialização à integração. Antigamente

conjunto diversificado de fábricas e empresas multinacionais, que
têm as suas sedes em vários países. Este sistema faz circular a
riqueza cada vez mais entre os países ricos, deixando de parte os
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mais pobres; estes só interessam
se sujeitam ou são excluídos.

Passou-se do
Se há hoje

continuam

a

muro

como mào de obra

ideológico ao

um dado

barata e ou

muro económico

indiscutível é

que

a miséria e a riqueza

aumentar no mundo, assim como cresce o fosso que

separa os dois. Esse fosso nào é apenas uma diferença económica
entre a pobreza e a riqueza, mas exprime-se pela abertura de muros

pobres e países ricos. A União Europeia
consolida-se como uma fortaleza, fechando as portas aos emigrantes
e os Estados Unidos militarizam as suas fronteiras e expulsam centenas de milhares de estrangeiros para os seus países de origem,
esses mesmos que eles ajudaram a empobrecer e que se vêm agora
obrigados a emigrar para sobreviver. Estes muros económicos sào
muros bem piores que o muro de Berlim. O de Berlim defendia
ideias, estes defendem egoísmos. Uns, com estoques de produtos
alimentares a prazo, que, terminado o prazo serão deitados às lixeiras e outros, sem pão para matar a fome de cada dia.

ou

fronteiras entre países

Passou-se da opressão à exclusão

Na antiga ordem mundial falava-se de opressão: os regimes
comunistas oprimiam o povo. Hoje o fenómeno é de exclusão. A
economia mundial dirigida por elites financeiras exclui do processo
os países que não podem competir, até porque agora os ricos estão
unidos. A exclusão concretiza-se pelo desemprego. Hoje sabe-se
que dezenas de milhões de desempregados nunca mais encontrarão trabalho, porque se tornam desnecessários para as novas tecnologias. Hoje uma boa parte da humanidade já não serve nem
sequer para ser explorada. A evolução da tecnologia torna sumamente precária a profissão que se aprendeu. Hoje já não há profissões para a vida inteira e as indústrias ou se reciclam ou ficam
excluídas do processo do mercado.

tm

Passou-se da riqueza da produção ao controle da distribuição

Hoje não é rico quem produz mas quem distribui, quem controla o mercado. Quem controla o marketing controla a economia.
Antigamente o capital ia para onde fossem as mercadorias. Hoje,
graças às telecomunicações, o capital avança, sem as mercadorias.
Carrega-se na tecla do computador e o capital dá a volta ao mundo
em poucos segundos.
Outrora, sabia-se quem era o poderoso que explorava o pobre.
Havia um faraó de turno. Mas, já em 1983, se calculava que das
cem unidades económicas maiores do mundo, metade delas eram
nacionais e a outra metade eram companhias transnacionais.

O

que o patrão econónão tem nome individual, nem sequer se sabe onde se

capital financeiro está hoje tão ramificado

mico

já

encontra: disseminou-se por todo o
clássico explorador

já

mundo numa

rede única.

O

não tem nome, confunde-se com o próprio

sistema.

A migração

crescente

A mundialização da economia e dos mercados teve como efeito
uma crescente migração dos povos excluídos do processo, dos países pobres para os países ricos, das populações dos

campos para

que se tornam cada vez mais megapoles por
onde passam todas as periferias. A cidade é o caos onde se agudizam todos os problemas do mundo de hoje: a solidão, a proas grandes cidades,

miscuidade, a prostituição, a droga, o desemprego, a violência, o
crime, etc.

um

migração mistura as populações, as raças
provocando
e as culturas,
uma nova forma de pluralismo étnico,
cultural e religioso, nunca conhecido nas épocas precedentes. Por
Por

lado, esta

outro, este pluralismo tona-se terreno de conflitos sociais e exclu-

são

como acontece em

todos os países de maior fluxo migrató-

rio.
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A degradação do ambiente
A dinâmica do desenvolvimento

capitalista e o

primado dos

valores da produção levam a contaminar as águas, a degradar o

ambiente e a consumir recursos não renováveis. Cada dia que passa,
desaparece para sempre uma espécie vegetal que precisou de
milhões de anos para ser formada.

2.

OS NOVOS HORIZONTES DA MISSÃO

Num mundo secularizado, a urgência da primeira evangelização
No

actual processo da secularização,

aumenta cada vez mais

Os novos modelos da sociedade são construídos cada vez mais à margem de qualquer ponto de referência religioso. As antigas mediações por onde passava a fé: a família, a
escola, a cultura, o meio, deixaram de o ser. O número dos que
não conhecem a Deus está em contínuo aumento: duplicou desde
a descristianização.

cá, conforme diz João Paulo II. Assim, a necessidade de uma primeira evangelização é cada vez mais urgente. Anunciar Jesus Cristo é a grande prioridade da missão no nosso tempo.

o Concílio para

Num mundo de tirania cultural, o direito à identidade cultural
Depois da declaração de Bandung, todos os povos reclamam
o direito a serem senhores da própria história e a reivindicarem "a
igualdade de todas as raças e a igualdade de todas as nações".
Diante da uniformização dos padrões culturais por parte das grandes potências, os povos tornaram-se ainda mais sensíveis à defesa

dos seus próprios valores. Assim, o anúncio do Evangelho passa
pelo respeito da diferença e pela defesa dos seus valores culturais.
Evangelizar, mais que converter, é acolher.
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Diante da opressão económica,
a solidariedade para com os mais fracos

A

lei

pobres.

do mercado acentua a clivagem entre povos ricos e povos
Após a queda do comunismo, toda agente teve que se

da economia, o que acabou por excluir do
processo, os que não podem competir. A missão surge como opção
pelos excluídos. Hoje não basta ajudar, mas é preciso lutar pela
dignidade dos pobres, contra todas as forças que os oprimem. A
justiça e a paz são hoje as grandes fronteiras da missão.
sujeitar à globalização

Diante de uma sociedade de produção,
a defesa dos valores da pessoa
As

leis

do mercado

e o investimento

enorme na publicidade

criaram a sociedade de consumo. É em sua função que toda a economia se organiza. Os próprios valores culturais se tornaram em

produtos de consumo. Esta atmosfera anula todo o espaço para
os valores da gratuidade, os valores da pessoa como tal. A pessoa vale pelo que é, não pelo que produz. Este sistema marginaliza todos os valores que não são rentáveis: os espaços verdes, a
criança, a pessoa de idade, a contemplação, etc. A missão passa
hoje muito pelos espaços da defesa da identidade da pessoa e dos
seus valores.

Numa
a

sociedade mediática,

promoção de uma verdadeira comunicação

Os 'media' são hoje instrumentos ao serviço do poder: manipulam os valores. As decisões políticas, económicas e sociais são
o resultado da manipulação da opinião pública. A sociedade mediáde fazer avançar a dependência, a atitude consumista.
Como testemunhas do Reino, é-nos pedido lutar para fazer dos
meios de comunicação areópagos da Boa Nova da informação, da
comunhão entre as pessoas. João Paulo II fala dos meios de comunicação como primeiro espaço para a missão de hoje.

tica risca
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Num inundo de conflitos

e violência,

o testemunho da reconciliação e da paz
As rupturas nas tradições, o aumento rápido da população, as
intervenções violentas das forças do mercado e dos media, a competição económica, levam à perda de referências sólidas, a socie-

dades violentas. A nossa missão neste contexto é formar para a
paz, promover a reconciliação, defender os direitos dos mais débeis.
A missão hoje situa-se do lado de todas as vítimas da exclusão e
da violência. As situações de conflito, os campos de refugiados, as
franjas da exclusão e da marginalização são particularmente "terras de missão" hoje.
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