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ANOS DE MISSÃO

As origens: o primeiro fundador dos Espiritanos

O primeiro fundador da Congregação do Espírito Santo foi Cláuem Rennes na França,

de Fevereiro de 1679. Oriundo de uma família de tradição nobre e filho de
um pai rico comerciante da cidade e advogado de prestígio no Parlamento da Bretanha, Cláudio recebeu uma educação esmerada no
colégio dos Jesuítas de Rennes, sendo desde logo destinado a seguir,
como o pai, a carreira da magistratura. Aluno brilhante, excepcionalmente dotado tanto intelectual como fisicamente, de fácil relação
social, o seu futuro anunciava-se brilhante e invejável. Licenciado
em Direito pela universidade de Nantes, a alta sociedade que frequentava acariciava-lhe as pretenções. Apesar disso, uma certa insatisfação interior que desde a juventude o não largava, começava
agora a tomar corpo na ideia do sacerdócio. De facto, nos princípios de Outubro de 1701, vêmo-lo em Paris, no colégio de Luís o
Grande, a frequentar o curso de teologia, ministrado pelos Jesuítas.
dio PouUart des Places, nascido

a 26

Ao encontro dos pobres
Os numerosos grupos de

montanhas
procura de alguma coisa com que pudes-

da Sabóia para Paris, à
sem matar a fome e ajudar

crianças que desciam as

a família a matá-la e cuja principal

206

ocu-

paçào era ser "limpa-chaminés", foram ao primeiros a despertar a
atenção de Poullart des Places. Depois, dá-se conta que entre os
estudantes em dificuldade, que povoavam a Sorbona, se encontravam muitos aspirantes ao sacerdócio. Uma boa parte destes estudantes era de origem modesta e via-se na necessidade de trabalhar para garantir o alojamento e o sustento: fazer trabalhos manuais,
dar explicações, copiar cursos para colegas,

assistir

aos enterros,

não eram só os estudos que
própria formação moral e espiritual se

velar os mortos, etc. Neste ambiente

eram prejudicados mas

a

começou por partilhar com alguns
destes estudantes a pensão que recebia do pai, comendo ele o que
sobejava da mesa onde estava alojado. Depois, outros estudantes
por ele socorridos, vieram juntar-se ao pequeno grupo, constituindo assim o primeiro núclio da "Comunidade do Espírito Santo".
ressentia desta situação. Cláudio

A origem do

Seminário do Espírito Santo

Quando o número

destes estudantes chegou a doze, foram eles

próprios que exprimiram o desejo de se constituírem

em

comuni-

dade. Escolheram o dia do Pentecostes de 1703, 27 de Maio, para
igreja, hoje desaparecida de Santo Estêvão des Grés, aos pés da

na

imagem de Nossa Senhora do Livramento,

Virgem Negra de Paris,
tão querida dos estudantes, fazerem a consagração ao Espírito
Santo, depois de um retiro de uma semana, pregado pelo próprio
Poullart des Places. A originalidade de Poullart des Places consiste
no facto de ter agrupado à sua volta, sendo ele apenas simples
tonsurado, alguns estudantes pobres para partilhar a sua vida com
eles, ajudando-os com os seus próprios recursos e recolhendo
esmola para eles. A nova sociedade foi consagrada ao Espírito Santo
sob a invocação da Imaculada Conceição. Os Regulamentos Gerais
e Particulares que Cláudio compôs em 1705 dão-nos o espírito e
os objectivos desta fundação. Segundo esses Regulamentos, o Seminário destinava-se à formação séria dos estudantes pobres para a
vida eclesiástica. A origem social destes estudantes e a interdição
que os Regulamentos impunham de frequentarem graus académicos, predestinava-os para as funções humildes do estado eclesiástico, segundo a mentaliade do Antigo Regime. É o que confirmam
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a

as Cartas Patentes

Maio de 1726:

que reconhecem legalmente o

"Poullart des Places quis

vida dura e laboriosa e

num

com

Instituto a 2

esta obra educar

de

numa

perfeito desprendimento, vigários,

missionários e eclesiásticos para servir nos hospitais, nas paróquias
e nos outros postos

abandonados para os quais os bispos não

encontram quase ninguém".

Reconhecimento

oficial

do

Instituto

e sua orientação missionária

segundo sucessor de Poullart des Places e superior geral durante 53 anos (1710-1763) que o
Seminário do Espírito Santo deu passoa decisivos: a Congregação
foi legalmente reconhecida por Cartas Patentes de Luis xv a 2 de
Maio de 1726; a primeira Regra é elaborada e oficialmente aproFoi durante o governo de Luis Bouic,

uma orientação nitidamente missionária
Mãe do Instituto, num grande imóvel da rua
des Postes, hoje Rua Lhomomd. O instituto é defenido como uma
sociedade de vida comum, sem votos, para formar clérigos pobres,
que se distinguem por uma disponibilidade total nas mãos dos pre-

vada; a sociedade recebe
e é inaugurada a Casa

lados. Esta disponibilidade deve-os tornar aptos
tar,

mas também para amar de todo o coração

outras, as funções eclesiásticas mais

não só para

acei-

e preferir a todas as

humildes e mais penosas, para

encontram obreiros. O texto precisa estas
funções: serviço nos hospitais, anunciar o Evangelho aos pobres e
mesmo aos infiéis. O anúncio do Evangelho aos infiéis aparece
as quais dificilmente se

como novo objectivo desta Sociedade. Efectivamente, em
bispo de Québec tinha pedido ao seminário, padres para a
o
1723,
sua diocese e a partir deste pedido, vários padres do seminário
foram enviados tanto para o Canadá como para o Extremo Oriente.
Depois, em 1765, o seminário é encarregado da evangelização da
Prefeitura Apostólica de S.Pedro e Miquelon, também no Canadá;
em 1775 era o convite para a educação da juventude de Cayene,
na Guiana e mais tarde a Prefeitura de S. Luis do Senegal. Depois
da crise por que a congregação passou durante a Revolução Francesa, Luis XVIII, a 2 de Março de 1815 encarregou a Congregação
do Espírito Santo - é este o nome com que aparece agora o semiassim
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nário - de fornecer os padres necessários para o serviço paroquial

das colónias. Todas as colónias francesas são assim confiadas ao
seminário do Espírito Santo. Nas Regras posteriores, os objectivos

do

cada vez mais a partir da missão entre os
porque cada uma das dioceses começou a ocupar-se
cada vez mais dos seus seminaristas pobres. O âmbito geográfico
também se alargou: foi-se passando das colónias francesas para a
"evangelização dos pobres e infiéis em qualquer parte do mundo".
Como estes espaço era vasto demais para uma congregação bastante debilitada pela Revolução, a Congregação entrou em crise.
Vai ser o aparecimento de uma outra sociedade missionária - a Sociedade do Sagrado Coração de Maria - que Francisco Libermann
acabava de fundar, que lhe vai insuflar um espírito novo.
Instituto defenir-se-ào

infiéis, até

O P. Libermann e a Sociedade
do Sagrado Coração de Maria

2.

Jacob Libermann - tal era o nome de Francisco Maria Paulo
Libermann antes de se converter ao catolicismo - nasceu em
Saverne, na Alsácia, a 11 de Abril de 1802. Filho do rabino da
cidade, Lázaro Libermann, Jacob desde muito jovem foi iniciado
nas Escrituras hebraicas. Inteligente e aplicado como era, depressa
adquiriu um conhecimento profundo da tradição judaica e parecia

corresponder ao sonho de seu pai que queria fazer dele rabino e
seu sucessor. Mas Jacob, aproveitando a licença do pai para prosseguir os seus estudos em Metz, entrou em contacto com a cultura
profana, estudou francês, alemão, latim e um pouco de grego. O
entusiasmo com que se entregou à leitura dos clássicos, nomeadamente Rousseau, de que apreciou sobretudo o Emílio, acabou
por pôr em crise a sua fé judaica. Nas vésperas de Natal de 1826
acabou por se converter ao cristianismo, sendo baptizado e recebendo o nome de Francisco Maria Paulo. Desejando fazer-se padre,
foi admitido no colégio Stanislas de Paris em 1827, passando depois
para o seminário de S. Sulpício. Pouco antes de ser admitido ao
subdiaconado, foi atingido pela epilepsia, doença que o impedia
de avançar às ordens sacras. Devido, porém, à influência positiva
que exercia sobre os seminaristas, foi autorizado a permanecer no
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seminário sulpiciano de Issy. Em 1837 foi convidado para assistente do Mestre de noviços dos Eudistas em Rennes, congregação
então em vias de reestruturação. Aí permaneceu com bastantes dificuldades neste cargo, até que em 1839, dois dos seus antigos condiscípulos e amigos de S. Sulpício o convidaram para colaborar e
orientar um projecto com que sonhavam: a "Obra doa Negros" para
a evangelização dos escravos negros das colónias francesas.

A

Sociedade do Sagrado Coração de Maria.

O projecto era de dois jovens, Frederico Le Vavasseur, natural
da ilha de Bourbon e Eugénio Tisserant, originário do Haiti. Ambos
estavam preocupados pela situação degradante em em que viviam
tanto os escravos de Bourbon como os negros do Haiti, recentemente libertados. O projecto era formar uma comunidade de padres
para evangelizar e ajudar estes negros a conquistar o seu espaço
de liberdade. Para orientar este projecto tinham escolhido Libermann. Este, depois de não poucas hesitações, acabou por aceder,
partindo para Roma a pedir a necessária auto.f-ização da Santa Sé.
Em Roma, enquanto esperava pela decisão da Santa Sé, escreveu a
"Regra Provisória" desta futura sociedade, onde exprimia os fundamentos, o espírito e os objectivos da nova fundação. Tratava-se de:
- uma obra a favor dos mais abandonados e mais carenciados de
assitência pastoral; - a vida de comunidade dos seus membros; a prática da pobreza e obediência a um superior e a uma regra,
escolhido pelos seus membros e em dependência da Santa Sé. O
projecto foi aprovado, Libermann ordenado sacerdote a 25 de Setembro de 1841. O noviciado da nova congregação abriu em La Neuville-les-Amiens a 27 de Setembro de 1841. Em 1843 seguia para a
Guiné a primeira leva de missionários formados em La Neuville,
sete padres que Libermann pusera à disposição de Mons. Barron,
vigário apostólico das

Duas Guinés. Destes

sete padres, todos

menos

o P. Bessieux, morreriam em breve espaço de tempo, vítimas das
inclemências do clima, o que fez com que Mons. Barron, desanimado, regressasse à América. Devido a isso, a Santa Sé em 1846,
confiou o Vicicariato directamente à Congregação de Libermann,
tendo sido nomeado seu Prefeito Apostólico, Mons. Truffet.
210

3.

A Fusão da Congregação do Espírito Santo
com a do Sagrado Coração de Maria

Tendo em conta que os objectivos e o espírito das duas sociedades eram praticamente os mesmos e ambas as sociedades poderiam beneficiar da fusão das duas numa só - uma, a do Espírito
Santo receberia um sopro novo de vida e a outra, a do Sagrado

Coração de Maria, um apoio legal de que tinha necessidade - depois
de várias diligências de aproximação de ambas as partes, no dia
do Pentecostes de 1848, em assembleia conjunta, era decidida a
união das duas numa só. A Santa Sé, a 4 de Setembro de 1848, sancionava esta união. A nova Congregação unificada chamar-se-ia
"Congregação do Espírito Santo sob a invocação do Imaculado Coração de Maria", ficando Libermann como seu superior geral. O fim
específico e prioritário da Congregação continuam a ser as missões longínquas entre os mais abandonados, com a abertura a obras,
que embora não entrem directamente no fim prioritário, podem
orientar-se para ele.

4.

Expansão da Congregação

Em 1848 a "nova" congregação do Espírito Santo contava 43
membros, 34 dos quais provinham da Sociedade do Coração de
Os seus missionários

nessa altura por S.
Pedro e Miquelon, Martinica, Guadalupe, Guiana, Senegal, Reunião, índia, Madagáscar, Maurícia, Libéria, Serra Leoa, Austrália e
Maria.

distribuiam-se

já

Gabão. Mas Libermann antes de morrer pensava já estender a Congregação à Alemanha, Bélgica, Irlanda, Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália, Brasil, Estados Unidos, Tunísia e África do Sul. Depois
da sua morte, a expansão vai efectivamente processar-se em grande
ritmo, sobretudo na África. As províncias da Europa e da América
serão fundadas, regra geral, em ordem ao fornecimento de missionários para as colónias dos respectivos países. Em 1895, na véspera da eleição do superior geral monsenhor Le Roy, estavam jáconfiados à Congregação dez vicariatos ou prefeituras apostólicas:
Senegal, Gambia, Serra Leoa, Guiné, Nigéria, Gabão, Congo Francês, Oubangui, Angola e certas regiões do Quénia e do Tanganica.
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Durante o governo de mons. Le Roy (1896-1926) este número foi
acrescido dos Camarões, Catanga e África do Sul, além de seis
novas províncias na Europa: Bélgica, Holanda, Inglaterra, Suiça,
Polónia e Canadá, na América. Fora do continente africano, a Congregação tinha a responsabilidade de mais onze territórios de missão. De 1926 a 1962 o número dos membros da Congregação passou de 2.100 para 5000 e o número dos aspirantes de 2000 para
3000. A Congregação atingiu o máximo dos seus efectix^os em 1964
com 5141 membros (3500 padres, 800 Irmãos e 850 escolásticos
professos). A partir daí o seu número começou a diminuir. Após o
concílio Vaticano II, com o desenvolvimento das igrejas africanas
e a emergência de novas igrejas no hemisfério sul, a Congregação
abriu-se à criação de novas fundações espiritanas nessas igrejas,
as quais, à medida que se vão desenvolvendo se transformam em
províncias, como aconteceu já com a Nigéria, Angola, Brasil e África
de Leste. Estas novas fundações, por via de regra, agrupam candidatos de vários países. É assim que está crescendo cada vez mais
o número de membros do hemisfério sul dentro da Congregação.
Actualmente, 1996, a Congregação conta 3096 membros, dos quais
31 são bispos, 2440 padres, 268 Irmãos e 375 estudantes professos. Estes membros estão espalhados por cerca de 60 países, num
total de 69 circunscrições ou agrupamentos, dos quais 1082 se
situam na África, 435 na América do Norte, 179 na América do Sul,
9 na Áia, 1373 na Europa e 18 na Oceania. Os objectivos da Congregação mantêm-se sempre os mesmos, com as rectificações que
a evolução da teologia da missão e os novos apelos do nosso tempo
reclamam: - a evangelização preferencial dos que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho ou mal a ouviram; -os oprimidos
e mais desfavorecidos individual e colectivamente; - as tarefas para
as quais a Igreja dificilmente encontra obreiros.

5.

Os Espiritanos

A

em Portugal
em

1867 pela Casa Mãe, sendo
o objectivo de formar
missionários para a evangelização de Angola e outras colónias porprovíncia portuguesa

foi

criada

seu protagonista o P.Carlos Duparquet,
tuguesas.

Na sua

história

podemos
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com

distinguir duas fases distintas:

em 1910 e depois da Repúlançou os seus alicerces em Santarém, com
a fundação do "Seminário do Congo" e foi-se solidificando pouco
a pouco, a ponto de em 1910 contar já com todas as obras de formação para padres e irmãos: uma procuradoria das missões em
Lisboa, (1892), o Colégio do Espírito Santo em Braga (1872), o Colégio de Santa Maria no Porto(1886), a Escola Agrícola Colonial de
Sintra (1887), o Seminário Apostólico da Formiga, em Ermezinde
( 1894) e o Seminário de Teologia em Carnide, Lisboa (1908). Com
a proclamação da República, todas estas obras foram confiscadas,
excepção feita à procuradoria das Missões. A restauração da província foi iniciada or D.Moisés Alves de Pinho, nomeado provinantes da proclamação da República

blica. Antes, a província

em

1919 com essa específica incumbência. Pouco a pouco
foram-se abrindo novas casas de formação: Braga (1919), GodimRégua (I92I), Viana do Castelo (1922), Fraião-Braga (1927), SilvaBarcelos (1937) e Torre da Aguilha (S. Domingos de Rana) (1952),
além de várias outras obras de apoio à animação missionária e ao
apostolado dos seus membros.
A província portuguesa conta actualmente (2001) perto de duas
centenas entre bispos, padres, professos e irmãos. As actividades
da província estão distribuídas pela formação de novos missionários, animação missionária do povo de Deus, promoção vocacional, apostolado paroquial e assistência aos emigrantes de exprescial

são portuguesa. Na animação missionária

merecem

relevo a "Liga

Acção Missionaria" (lAAM) fundada em 1937, o
"Movimento Missionário de Professores" q os "Jovens Sem Fronteiras". Na assistência aos emigrantes merece destaque o "Centro
Padre Alves Correia", com sede em Lisboa.
Intensificadora da
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