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ANTOLOGIA
UBERMANNIANA

A "OBRA DOS NEGROS",
UM SONHO-FONTE DE LIBERMANN

Pequeno Memorial de LIBERMANN
SOBRE AS MISSÕES ESTRANGEIRAS
apresentado por Libermann à Propaganda
a 27 de Março de 1840

Foi numas águas furtadas de Roma que Libermann escreveu este primeiro Memorial sobre a fundação "Obra dos
Negros que apresentou a Mons. Cadolini, então Secretário
da Congregação da Propaganda Fide. Neste memorial, Libermann apresenta o projecto inicial da sua Obra Missionária.
Foi este projecto que a Congregação da Propaganda aprovou. É um texto-fonte, onde podemos beber o espírito e as
intuições missionárias do Fundador.
",

..."Somos vários franceses que nos juntamos para

que cremos realmente

vir

de Nosso Senhor..
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um

projecto

A

finalidade da

Obra

Este projecto consiste

r

em

três

pontos:

^

.^
ponto: fim que nos propomos.
1. Quanto ao objectivo em geral.
Consiste em nos consagrarmos inteiramente a Nosso Senhor
para a salvação dos negros, como sendo as almas mais miseráveis

1-

'^

abandonadas na

de
Deus. Há cerca de dois anos que nos sentimos muito vivamente
sensibilizados pelos grandes males que atingem estas pobres gentes em vários países de que nos falaram e da pouca ajuda que eles
tinham para sair da ignorância e do vício em que estão mergulhados e que se juntam a tantos outros males que os afligem e que
os colocam quase no risco da sua perda eterna. Decidimos dedicarmo-nos à sua salvação, correndo todos os riscos, pois não dissimulamos todas as penas, todas as humilhações e todas as contrariedades de toda a espécie que nos esperam nesta santa Obra.
2. Quanto ao objectivo específico relativamente à escolha do
lugar da missão.
e mais afastadas da salvação e as mais

Igreja

Pensamos em dois lugares.
O primeiro é S. Domingos. As coisas dolorosas que nos contaram deste país fizeram-nos concluir que é um dos mais desolados e dos mais abandonados da Igreja.
Penso que Vossa Excelência está mais informado que nós sobre
a triste situação da pobre ilha de S. Domingos e por conseguinte
não vale a pena que lhe diga o que sei a respeito dela. O que facilitará a entrada neste país é que temos connosco o neto do antigo
presidente da ilha. Este eclesiástico começou já a preparar o caminho sondando o secretário do actual presidente, que esteve em
Paris o ano passado. Este secretário mostrou-se muito favorável,
manifestou mesmo o desejo de ver vir para o seu país um grupo
de bons eclesiásticos para trabalhar na salvação dos negros, pois
preocupação por causa da sua grande ferocidade natuprometeu mesmo dispor favoravelmente o presidente, seu mestre.
O segundo lugar é a ilha de Bourbon. Aqui o número dos
negros é menor que em S. Domingos, mas os seus males são maiores. Além disso, após a sua libertação da escravatura uma ajuda

tinha grande
ral

e por várias outras razões. Ele

,--
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semelhante lhes será bem necessária. E depois, estaríamos na vizinhança de Madagáscar, onde talvez pudéssemos penetrar, se o
nosso Santo Padre o Papa nos propuser enviar-nos para lá. E que
felicidade para nós levar o Evangelho a este país; e quem sabe se

mesmo dar alguns mártires à Igreja! O que seria favorável a esta
missão é que nós temos entre nós um eclesiástico de uma das boas
famílias da ilha Bourbon, cheio de zelo e de fervor e que conhece
perfeitamente os costumes e os usos deste país.

A vida de comunidade
2-

ponto. Projecto de vida para ser

O

projecto de vida que nos

der o

bom

bem

sucedido

propomos e do qual fazemos depenêxito desta nossa empresa é a vida de comunidade.

Resumimo-la em três artigos:
1. Não sermos colocados de uma maneira fixa numa paróquia
ou noutro cargo semelhante, mas a trabalhar sob as ordens do bispo
ou do prefeito apostólico, percorrendo o país para onde somos enviados, tanto a comunidade toda junta fazendo missões do género das
que se fazem em França, tanto indo dois a dois, fixando-se durante
algum tempo em certos lugares, para catequizar, encorajar, consolar, apoiar e ajudar os pobres segundo as suas necessidades; ou,
então, exercendo o ministério de qualquer outra maneira, segundo
as exigências das circunstâncias, mas nunca sós e regressando ao
fim de algum tempo à comunidade, segundo as ordens do superior.
2. Viver na obediência mais fiel a um superior escolhido por
nós e segundo uma Regra de vida que nós determinaremos.
3. Praticar a pobreza perfeita.
Desejamos fazer votos mas sem serem solenes, podendo ser
dissolvidos pelo superior, a fim de evitar todos os inconvenientes
que daí poderiam resultar.
As razões que nos levam a querer vivamente viver em comunidade são:
1.

O medo de nos perdermos, salvando os outros. Perigo imium missionário isolado, senhor da sua própria vontade e

nente para

das suas acções; enquanto que a vida de comunidade, uma obediência fiel e a pobreza perfeita nos defenderiam de todos os perigos.
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2. O próprio bem da missão e a salvação das almas. Antes de
mais nada, se nós nos mantivermos no fervor e na piedade, trabalharemos com maior zelo e frutos que se caíssemos no relaxamento, o que acabaria por acontecer a um grande número se estivéssemos isolados. Em segundo lugar, se vivermos em comunidade,
daremos aos padres abandonados destes países uma grande oportunidade para os apoiar no bem e no zelo e esse é um dos pontos capitais do nosso projecto: ganhar a confiança dos padres por
toda a espécie de meios e pôr à sua disposição todas as ajudas de

que somos capazes.
De resto, se vivemos
gar a formar

um

que nos parece

em comunidade, poderemos

talvez che-

no país onde formos enviados, o
bem imenso para remediar os males des-

clero indígena
ser

um

tes países.

em tudo por
incomparavelmente maior
que quando se trabalha isolado. As iniciativas são mais amplas, há
um plano contínuo e bem ordenado, há mais vigor na sua execução, mais acordo e união na acção e tudo é mais regular e melhor
concebido. O Superior examina as suas iniciativas com seu conselho, prevê as dificuldades, prepara os meios para as resolver e
regula todas as circunstâncias. Pode empreender mais coisas pois
tem meios mais eficazes e pode dispor do pessoal à vontade. Além
disso, estando cada um ocupado na ocupação mais condizente com
as suas aptidões, as coisas resultam melhor, além disso se cada um
só tiver de se ocupar daquilo de que está encarregado, pode entregar-se totalmente a essa tarefa. Há uma grande quantidade de vantagens em favor da vida de comunidade.
Enfim, vivendo emx comunidade e sendo dirigidos

um mesmo superior,

A dependência da

o

bem que

se faz é

Santa Sé

Submissão e dependência da Santa Sé.
O nosso maior desejo seria de sermos enviados em missão pela
Santa Sé e queríamos permanecer sempre sob a sua jurisdição e
dependência, de modo que o superior que tivéssemos escolhido não
tivesse poder senão depois de ter recebido a aprovação de Sua Eminência o Cardeal Prefeito da Propaganda. Seria a Propaganda que
3° ponto:
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que empreenderíamos, e os países onde traas necessidades de um país deixassem de ser urgentes, poderíamos ir para outro mais necessitado.
Contudo, o superior teria poder absoluto no governo da comunidadecidiria as missões

balharíamos, de

modo que quando

de. Só ele obedeceria absoluta e perfeitamente a todas as ordens

que receberia sobre

a

Missão que deveria levar a cabo e o país onde

deveria trabalhar. Seria obrigado a fornecer a Sua Eminência

uma

ou duas vezes por ano informações detalhadas sobre os membros
da sua comunidade, os seus trabalhos e o andamento da missão.
As razões que nos obrigam a pedir esta graça são as seguintes:
1- - Esta submissão à Santa Sé ajudar-nos-ia a sermos mais fervorosos, mais zelosos e mais desprendidos da terra e, por outro
lado, sabemos que a Santa Sé estaria bem informada sobre tudo o
que nos diria respeito. De resto, sendo enviados pelo Santo Padre
receberemos uma abundância maior do espírito apostólico, bebendo
assim da fonte e do grande tesouro onde Nosso Senhor colocou
este divino Espírito para toda a Igreja.

- Estaríamos mais seguros de ir para onde Deus nos chama
e para onde as necessidades são maiores, sendo enviados pelo
Soberano Pontífice, o único a quem Nosso Senhor confiou o cuidado de todas as igrejas.
3° - Como não queremos ser constituídos em Congregação,
pelo menos para já, é necessário que estejamos dependentes de
algum poder superior que nos envie. Ora, se é necessário estar
sujeito a um poder sobre a terra, qual não seria o nosso desejo de
estarmos sujeitos ao vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo! Se não,
a quem poderíamos estar sujeitos para sermos enviados? Só poderia ser a uma das Congregações de França; ora isso traria muitas
dificuldades. Não podemos unir-nos aos padres de Picpus ou às
Missões Estrangeiras, pois isso nos afastaria do nosso objectivo que
são os negros, além de outras dificuldades de que vou falar.
Se nos uníssemos à casa do Espírito Santo ficaríamos limitados
às colónias francesas, quando a verdade é que nós vemos outros
países mais necessitados e mais abandonados, como S. Domingos,
Madagáscar e outros.
Fosse qual fosse a Congregação a quem daríamos a nossa obediência, nunca conseguiríamos uma vida de comunidade e de regra,
uma vida de pobreza e de obediência perfeitas, pois nenhuma des2-
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tas

congregações envia pessoas

dispersas.

A comunidade do

em comunidade, mas

Espírito Santo

tem de

isoladas e

particular ainda

o facto de enviar os seus membros como párocos, o que levantaproblemas quanto à pobreza.
Restaria como única saída o agregarmo-nos a uma comunidade
aprovada,
mas com a condição de nós vivermos segundo as nosjá
ria

mas haveria a dificuldade, pois como estas comunidades são de grande utilidade na igreja e nós não somos nada, ficaríamos mal enquadrados... De resto, cada uma destas congregações
sas regras;

tem o seu

espírito e o seu projecto e seria difícil integrar

jecto diferente,

que poderia não

estar

em harmonia com o

um

pro-

seu. Aca-

bariam por dar uma direcção falsa à nossa comunidade e até poderiam acabar por mudar o nosso espírito para nos darem o deles...
(ND.II,pg68-76)
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o CORAÇÃO DE MARIA

E AS ORIGENS

DOS ESPIRITANOS

A Sociedade do Sagrado Coração de Maria, nasceu à sombra
da Arquiconfraria de Nossa Senhora das Vitórias, de Paris, fundada pelo P. Desgenettes, grande amigo de Libermann. A 9 de Fevereiro de 1844, quatro anos após a fundação do primeiro noviciado, em La Neuville, Libermann escreve a Desgenettes, a seu pedido,
uma carta em que lhe conta os primeiros passos desta Congregação e o papel que o Coração de Maria e a Arquiconfraria de Nossa
Senhora das Vitórias tiveram nesta fundação. É um dos testemunhos mais impressionantes saídos da pena de Libermann.

La Neuville, 9 de Fevereiro de 1884

Querido amigo e venerável Padre

Logo que o

me

conhecer que Você estava interessado em informações sobre a Obra dos Negros, lancei màos à obra,
mas vi-me obrigado a interrompê-la várias vezes, pelo que nào o
sr.

B...

fez

pude fazer tão depressa como desejava.
Vou dizer-lhe como as coisas se passaram, com toda
cidade e confiança,

como um

filho para
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com

seu pai.

a simpli-

Não tenho dúvidas que

a nossa pequenina Obra dos Negros
do
santíssimo Coração de Maria a sua
poderosa
protecção
à
existência e todos os progressos que ela fez desde o pouco tempo
que foi fundada. Todos os piedosos confrades, que comigo a começaram e a continuaram, disso estão intimamente convencidos e os
nossos corações estão profundamente reconliecidos para com a
gloriosa Rainha do Céu.
Desde os seus primeiros anos, que a Arquiconfraria da Senhora
das Vitórias intercedia por esta pequena obra, junto do Imaculado Coração desta nossa boa Mãe. Os principais protagonistas
que a começariam não estavam ainda decididos; os obstáculos
que se interpunham pareciam insuperáveis, mas as fervorosas orações da santa liga do Imaculado Coração de Maria conseguiram
o que parecia impossível; de facto, desde a origem desta difícil
empresa, toda a nossa confiança repousava nas bondades do Coração da nossa boa e santa Mãe. Apesar das dificuldades que humanamente pareciam superar em muito a nossa fraqueza, tivemos
sempre uma grande confiança que as coisas acabariam bem. Por
um lado, eu sentia uma profunda tristeza e nem sequer ousava
falar a alguém do nosso projecto, pois ele me parecia uma loucura, à luz ordinária da razão e como tal deveria parecer a toda
a pessoa de juízo; por outro lado, sentia em mim um impulso
forte e um sentimento de confiança muito grande no Santíssimo
Coração de Maria. As poucas pessoas a quem falei do nosso projecto me repreenderam e me procuraram dissuadir desse propósito; e, apesar disso, eu não podia impedir-me de ir para a frente,
tanto este sentimento de confiança me impedia de escutar o que
me diziam para me dissuadir.
Mas, apesar deste impulso interior, eu queria conhecer a divina
vontade sobre o fundo desta obra e empregar para isso os meios
mais adequados para me assegurar segundo a ordem de Deus na
sua Igreja. Foi por isso, que no princípio do ano de 1840, me pus
a caminho de Roma, onde Nosso Senhor pôs as suas luzes para o
governo de toda a Igreja Apresentei-me sem certificado, sem cartas de recomendação e não procurei nenhuma protecção para
fazer valer as minhas intenções, nem para solicitar a respectiva
aprovação. Eu vinha para conhecer a vontade divina e, acima de
tudo, tinha receio de fazer valer a minha.

deve
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Muitas vezes, os meus amigos me repreendiam a inacção em
que eu permanecia. Mas eu tinha ainda outra razão para agir dessa
maneira. O meu projecto parecia contrariar de tal maneira as regras
ordinárias da prudência, que eu estava de antemão convencido,

que todos aqueles a quem eu pedisse qualquer espécie de apoio
mo recusariam. Eu tinha já dificuldades que chegassem, não queria arranjar outras ainda. Não restava portanto, senão a confiança
em Maria para me apoiar. Passei dois meses sem tomar qualquer
iniciativa, procurando sobretudo inteirar-me do processo a seguir
para introduzir o projecto; o que não era coisa fácil, pois as pessoas a quem me dirigi, acolheram-me mal, julgando a minha ideia
uma quimera. A falta de recomendações também contribuiu um
pouco para isso.
Ao fim de dois meses, fiz um memorial no qual tracei as linhas
principais do nosso projecto e enviei-o a Mons. Cadolini, então
secretário da Propaganda, e actualmente cardeal. Depois retirei-me para a minha solidão e esperei que Deus se manifestasse. Eu
não tinha ordens sagradas; o meu estado de saúde parecia impedir-me para sempre de as receber e eu apresentava-me como
devendo ficar à frente de uma obra eminentemente sacerdotal!
Assim, como poderia a Propaganda debruçar-se sobre o meu projecto e ser-lhe favorável? Deste modo, eu não tinha nenhuma esperança humana de ter uma resposta ao meu memorial, sobretudo
depois de terem passado dois ou três meses sem ter ouvido mais
nada a seu respeito. De resto, eu não tomava qualquer espécie
de iniciativa para fazer avançar as coisas; se a obra entrasse nos
desígnios de Deus, ela falaria por si mesma.

O

Coração de Maria dá o

A minha

nome

à Congregação

confiança estava sobretudo no Santíssimo Coração de

Maria e nas orações numerosas e fervorosas da Arquiconfraria. Daí,
a perfeita tranquilidade da minha alma e no meu coração uma
inquebrantável confiança que Deus aprovaria a obra e a faria vinapesar das aparências contrárias. Esta confiança era tal, que
no momento em que tudo parecia perdido, lancei-me seriamente
a traçar o plano da nossa obra, os passos a dar na sua execução,

gar,
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em que

deveríamos viver. Neste trabalho aconteceu-me
em que a intervenção do santíssimo Coração
da nossa boa Mãe foi manifesta e que me causa ainda agora uma
grande consolação.
Só Tisserant era de opinião que devíamos consagrar a nossa
obra ao Santíssimo Coração de Maria. Levavasseur e eu, não pensávamos que uma obra apostólica devesse ser consagrada ao Coração Imaculado de Maria, apesar de termos toda a confiança neste
o espírito

uma

coisa singular,

santo Coração.

Eu pensava que a Sociedade deveria encontrar na sua consagração todas as suas devoções e um modelo perfeito das virtudes
fundamentais do apostolado; e não sei porquê nunca me veio à
ideia que pudéssemos encontrar tudo isso no Santíssimo e Imaculado Coração de Maria
A minha ideia para esta dedicação era outra. Eu estava com
muita dificuldade em traçar o plano em questão, mas nenhuma
ideia me vinha à cabeça; eu estava na mais completa obscuridade.
Depois fiz a visita às sete igrejas e visitei ainda outras igrejas dedicadas à Santíssima Virgem e, então, sem saber porquê, decidi-me
consagrar a obra ao Santíssimo Coração de Maria. Regressei a casa
e lancei-me mais uma vez à obra, para recomeçar o plano em questão. Ora aconteceu que então tudo me pareceu claro, que dum só
golpe vi todo o conjunto da obra e todos os desenvolvimentos com
todos os pormenores. No decorrer do trabalho e à medida que me
detinha na explanação dos pormenores, por vezes surgiam-me dificuldades e eu ficava sem ver claro; então ia fazer uma visita a uma
das igrejas da minha devoção (Santa Maria Maior, Santa Maria In
Transtevere, a Madona dei parto, na igreja de Santo Agostinho e a
Madona delia Pace) e tinha a certeza que no regresso não tinha
senão que retomar a pena; as dificuldades desvaneciam-se e o que
.

era incerto tornava-se claro;

O

nunca

isto falhou.

Coração de Maria e a aprovação da Congregação

Durante este tempo, o Cardeal Prefeito da Propaganda escreveu para França para saber informações a meu respeito ao mesmo
tempo que me chegavam alguns certificados que padres piedosos
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tinham aconselhado a apresentar. O meu memorial foi examinado pela Congregação da Propaganda e ao fim de três meses, o
cardeal Fransoni, sabendo que eu estava em Roma, escreveu-me
uma carta a animar-me. Em substância dizia-me que a Sagrada Congregação, reservando-se embora a aprovação oficial do meu projecto para mais tarde, o tinha achado, logo desde a primeira leitura, bom e útil para a glória de Deus e a salvação das almas; ele
louvava o meu zelo e exortava-se a vencer as dificuldades e a perseverar nas minhas intenções. Sua Eminência acrescentava que
rezava a Deus Todo Poderoso que me desse saúde bastante para
eu poder ser promovido ao sacerdócio e dedicar-me inteiramente

me

a esta obra.

A

um

tão grande santo foi ouvida; a minha saúde
no ano seguinte, fui ordenado padre.
No entanto, apesar de a minha saúde ter melhorado, havia
grandes dificuldades para a minha ordenação e eu tinha uma
extrema repugnância em eu próprio fazer démarches nesse sentido. Abstive-me, portanto, disso, mas Maria fê-lo por mim. Neste
entrementes, aconteceu que eu fui em peregrinação a Nossa
Senhora do Loreto para lhe falar das incertezas da minha obra.
Ora aconteceu que precisamente durante este tempo, falou-se em

oração de

restabeleceu-se

meu

favor a

e,

um

dos nossos mais dignos bispos de França e este

insigne prelado ofereceu-se para

Roma, encontrei uma

carta

me

ordenar.

Quando

que me dava conta desta

regressei a

notícia. Vol-

para França e foi, efectivamente, das mãos deste piedoso bispo
que recebi as primeiras ordens. Depois o bispo de Amiens me

tei

ordenou padre.

O

Coração de Maria e as primeiras dificuldades

Começamos

nossa obra sob a protecção de Sua Reverendíssima, que nos cumulou de tantos benefícios. Foi então que mais
uma vez a protecção do hnaculado Coração de Maria se fez sentir. Éramos apenas três que nos tínhamos reunido em La Neuville,
perto de Amiens e aconteceu que pessoas muito piedosas, muito
bem pensantes, muito zelosas pela glória de Deus, procuraram
baralhar tudo, lançando cizânia no nosso meio, com palavras ditas
a
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com boa

um

dos principais fundadores da Obra. Estas
palavras, repetidas muitas vezes, deixaram uma tal impressão na
alma do meu piedoso confrade, que durante os primeiros dois
meses, ele nem sequer duvidava da tentação. Eu estava profundamente preocupado, sem poder remediar o caso,
Três dias antes da festa da Apresentação, tive a ideia de reco/
mendar o caso ao Santíssimo Coração de Maria; passei este tempo
em oração e, chegado o dia da festa, operou-se como que uma
revolução no coração do confrade. Veio ter comigo, abriu-me a
sua alma com toda a confiança e disse que a Santíssima Virgem
lhe tinha obtido uma mudança completa das suas disposições a
meu respeito. Fiel à sua resolução de combater estas tentações
com todas as suas forças, sempre que sentia este sentimento de
desunião, recorria ao Imaculado Coração de Maria e era logo
intenção a

ouvido.
Estes combates

duraram

ao princípio de Fevereiro. Pelos
fins de Janeiro, ele foi a Paris para fazer a consagração ao Santíssimo Coração de Maria, junto do altar de Nossa Senhora das Vitórias. Ele queria obter a cura desta perniciosa tentação, que o opunha contra mim. Passou toda a noite que precedia a festa da
Purificação diante do altar do Imaculado Coração de Maria e ficou
completamente curado. Escreveu-me a dizer que a sua atitude para
comigo tinha mudado totalmente; e desde então reina entre nós
uma perfeita união

O

até

Coração de Maria e a primeira missão dos Espiritanos

Pouco mais ou menos nesta mesma época, obtivemos uma
outra graça do Coração Imaculado de Maria: como é sabido tinha
sido a missão do Haiti, juntamente com Bourbon, que nos tínhamos proposto ao princípio, como objectivo da nossa associação.

Como

que nos reuniu, esta boa Mãe quis-nos
fazer sentir que era do seu Coração Imaculado que nós poderíamos obter tudo e foi por isso que as nossas duas grandes missões,
a do Haiti e a da Guiné, nos foram confiadas por Nossa Senhora
das Vitórias. Você conhece esta história melhor que eu, pois que
foi de si que a Santa Mãe de Deus se serviu.
tinha sido Maria
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Aconteceu porém, que a situação do Haiti se complicou e nós
vivemos um momento muito crítico. Tínhamos então cinco missionários prontos para partir e não tínhamos missão para lhes dar.
Foi então que eu me dirigi a Paris para recomendar a Obra ao Santíssimo Coração de Maria e ao mesmo tempo ver em que ponto
estavam as coisas. Encontrei tudo em tal estado que não havia
nenhuma esperança de encontrar uma missão antes de dezoito
meses ou dois anos. Ainda me lembro de ter descido consigo os
degraus de Nossa Senhora das Vitórias e de lhe ter dito: - Padre,
estamos com um problema - Porquê? Me perguntou você. - Falta-nos terra- Como assim? Não têm dinheiro? - não, não é isso; a
Santíssima Virgem nunca nos faltou com ele; mas não sabemos
para onde ir, pois todas as portas se fecham". O senhor procurou
consolar-me, mas eu não tinha necessidade disso, pois apesar do
desalento em que me encontrava, com cinco missionários impacientes por estarem fechados tanto tempo e a quem estes atrasos
infinitos poderiam fazer desanimar, eu estava em paz. É verdade
que a minha única segurança era que o meu espírito confiava sempre no Coração de Maria; por isso no meu interior eu conservava
uma grande calma e uma inteira confiança. Lembro-me até de lhe
ter dito, no canto da sua lareira, que estava certo de que em breve
teríamos uma missão, que eu estava demasiado calmo e que não
podia explicar esta tranquilidade, senão porque o Coração de Maria
nos preparava uma missão.
Deixei Paris esse

mesmo

dia.

No

dia seguinte.

rou, vigário apostólico da Guiné, veio

também

Monsenhor

Bar-

ele rezar a Maria,

do Coração Imaculado de Maria, em Nossa Senhora das
Vitórias. Foi então que ele lhe falou do seu vasto vicariado e da
falta de padres que ele tinha. Coisa estranha, que eu não sei explicar naturalmente, você não se lembrou de falar do nosso problema.
E na véspera você tinha ficado tão preocupado com a nossa situação! Uma segunda oportunidade de nos ajudar, a nós, filhos do
Coração de Maria, se apresentou e você tornou-se a esquecer. Eu
só vejo nisto uma explicação: Maria queria mostrar-nos que tudo
nos vem do seu Coração Imaculado. De facto, depois da sua conversa com o piedoso Vigário Apostólico da Guiné e depois de o
ter deixado com o seu problema, você foi para o altar do Imaculado Coração; e foi aí que você teve como que uma inspiração
no

altar
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que lhe dizia que essa missão seria para nós; devocê falou disso a Mons. Barron e no dia seguinte à minha
chegada a Amiens, foi preciso voltar a Paris, onde eu enviei o P.
Schwindenhammer, para regular este assunto, que Maria tinha já
começado para nós
súbita e interior,
pois,

Sem

Maria, nós não existiríamos

Aqui ficam algumas graças especiais, com que o admirável
Coração de Maria nos cumulou. Mas não seria necessário lembrar
estes casos especiais para reconhecer as bondades do Coração de
Maria para connosco; basta lembrar com que recursos nós começamos e como em tão pouco tempo chegamos a um tal ponto que
se diria que existimos já há dez anos. Tínhamos tudo contra nós e
nada em nosso favor.
Para começar não éramos mais que três, sem nenhuns recursos e ao fim de dois anos, tínhamos já uma casa e um jardim para
o nosso noviciado e além disso com que sustentar uma quinzena
de missionários. Neste momento, temos doze missionários, já colocados em diversas missões: Maurícia, Bourbon, Haiti, e Guiné; treze
estão prontos para partir, além de quatro irmãos; na casa do noviciado, sete seminaristas e três irmãos, além do miiádo negro, cuja
história o senhor conhece e que nos foi enviado por Maria, pois
que foi durante uma peregrinação a Nossa Senhora do Livramento
que um dos nossos o descobriu.
Um tão significativo número de outros que estão para vir está
anunciado
para o futuro E a verdade é que não temos feito nada
já
para chamar as pessoas. É uma regra que eu me pus na condução
das coisas: a de esperar em tudo os momentos da Providência.
Estou certo que, com a ajuda das orações do Imaculado Coração
de Maria, tudo correrá bem.
(Carta 317. LS.
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IV)

"A

REGRA PROVISÓRIA", UM PROJECTO DE VIDA

Libermann escreveu a "Regra Provisória dos Missionários do
Santíssimo Coração de Maria", durante a sua estada em Roma,
enquanto esperava que a Santa Sé aprovasse o seu projecto sobre a
"Obra dos Negros". Começou-a a escrever em Maio de 1840 ainda
antes de receber a resposta da Santa Sé e acabou-a em Julho. Trata-se da regra de vida para os seus missionários, onde ele exprime a
sua mística e a sua espiritualidade. É um texto que respira a frescura das origens e que continua a ser a fonte de inspiração para
todos os seus filhos. Reproduzimos aqui o seu primeiro capítulo, que
é

uma

síntese

de toda a Regra.

A Congregação dos Missionários do Santíssimo Corade Maria é uma associação de padres que, em nome e como

Art.- 1

-

ção
enviados de Nosso Senhor Jesus Cristo, se consagram totalmente
a anunciar o Santo Evangelho e a estabelecer o seu reino entre as
almas mais pobres e mais abandonadas na Igreja de Deus.
Daí, os artigos que se seguem:
Art.- 11- Devem considerar-se como apóstolos enviados de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, devem ter gravadas profundamente nos seus corações e anunciar por toda a parte, as santas
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máximas do Evangelho;

fazer conhecer os santos mistérios e as

suas divinas vontades àqueles que as ignoram; atrair a Ele as almas
que se perdem e encher de santidade e de amor aqueles que estão

no

bom

caminho.

Art.- III- Nunca perderão de vista que é sua missão difundir
o amor e o reino de Jesus Cristo nos outros; e por maioria de razão
o devem criar primeiro e de maneira mais sólida e mais perfeita
nas suas próprias almas

IV-

O

Divino Mestre os envia às almas mais pobres; por
isso não podem aceitar missões a não ser entre os mais abandonados e mais desprezados
Art.-

V-

Terão sempre presente que estão ao serviço destas
pobres almas e por isso considerem-se seus servidores, sem outras
intenções, desejos ou ocupações que não sejam para a sua salvaArt.-

ção.

Art- VI- Considerem-se sempre infinitamente pequenos e infinitamente indignos de uma tal vocação e absolutamente incapazes
de cumprir por si mesmos tão grandes e divinas funções. Porão
toda a sua confiança no Mestre que os envia e esforçar-se-ão por
fazer tudo o que está ao seu alcance para corresponder o mais perfeitamente possível aos grandes desígnios de Deus sobre eles.

Devem viver em grande união com Nosso Senhor
como seu superior, seu pai, seu soberano mestre e seu
Manter-se-ão diante d'Ele como bons discípulos, cuidado-

Art.- VII-

Jesus Cristo
chefe.

sos

em

em todas as coisas. Obeamor, como filhos desejosos de lhe ser agratudo e de o glorificar por toda a parte e sempre.

escutar e receber as suas ordens

decer-lhe-ão

dáveis

em

com

fé e

Art.- VIII - A sua vida será, portanto, uma vida de fé; mantendo-se unidos a Nosso Senhor Jesus Cristo, considerá-lo-ão em
todas as coisas como a fonte, o princípio e a alma de todas as suas

obras. Ele deve ser a sua luz, a sua virtude e o seu amor.

amá-lo

em

Devem

todas as coisas e amar todas as coisas n'Ele e por Ele.
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Art.-

IX- Conhecendo qual

é a incompreensível santidade deste

adorável Mestre, devem tender com todas as suas forças para a
reproduzir na sua pessoa, imitando as suas virtudes no grau mais
perfeito e nunca dizendo: "já chega!", a fim de que os homens se
e no seu comportamento Aquele que os envia,
o Santíssimo, o Amabilíssimo, o Dulcíssimo Senhor Jesus, seu Mes-

reconheçam neles
tre.

Art.- X- Devem estar tão cheios do espírito de santidade deste
adorável Mestre e agir de tal maneira sob a influência da graça
divina, que, espalhando-a com as suas palavras e com as suas
acções, encham todos aqueles com quem tenham contacto.
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o MÉTODO MISSIONÁRIO DE LIBERMANN
segundo o Memorial que ele apresentou à
Congregação da Propaganda
a 15 de Agosto de 1846

Libermann apresentou ã Congregação da Propagajtda
riais

três

sobre seu projecto missionário: o primeiro é o pequeno

MemoMemo-

rial, de 27 de Março de 1840, em que expõe o projecto inicial; depois,
a 23 de Outubro de 1844, apresenta um novo projecto em que, após
a morte dos primeiros missionários, vitimados pela inclemência do
clima, ele insiste na necessidade da formação de um clero indígena;
finalmente, a 15 de Agosto de 1846, envia à Propaganda um novo

Memorial em que aborda todo o problema da missionação dos negros em geral e da Guiné em particular. Neste documento,
Libermann retoma as novas directivas sobre a missão da instrução
da Propaganda "Neminem Profecto", de 10 de Dezembro de 1845.
É um documento chave que marca a viragem do conceito de missão e que servirá de base para toda a missionação moderna que culminaria com a doutrina missionaria do Vaticano 11.
Numa primeira parte, Libermann expòe a situação crítica em que
se encontrava a missão entre os negros e as causas que provocaram
essa situação. Depois passa a expor o seu novo método missionãrio.
e extenso
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A

necessidade de uma base de apoio estável,
em elementos locais, para o futuro da missão

fundada

"Depois de ter descrito a situação dos povos que queremos
evangelizar, passamos a expor agora a Vossa Eminência, com grande
e filial confiança, os meios para criar uma obra permanente nas
nossas missões. Porque Vossa Eminência participa abundantemente
da sabedoria e do poder que Nosso Senhor Jesus Cristo derramou
em plenitude sobre o seu Vigário na terra, as suas ordens serão
para nós uma fonte de graças, de luz e de força, para a execução
e a direcção do nosso trabalho, pois entregues apenas a nós mesmos, caminharíamos na incerteza e sem o apoio necessário.
Nosso Senhor Jesus Cristo conhece as nossas intenções e os
nossos desejos; Ele sabe que estamos dispostos a sacrificar tudo
para a sua glória e para a salvação das almas e a dilatação da sua
Igreja. Gostaríamos que o pouco que fazemos tivesse um carácter
de estabilidade que pudesse compensar a missão das perdas que
os seus inimigos continuamente procuram infligir-lhe todos os dias.
Por toda a parte esta santa Igreja quer conquistar almas pelas
suas orações e pelos seus gemidos, pelos trabalhos, suores, provações, sacrifícios e até pelo sangue dos seus apóstolos; mas ela
quer também que estes suores e este sangue produzam algo de
verdadeiramente sólido, estável e seguro. A verdade é que constatamos que para um grande número destas missões bastou um
sopro para destruir tudo; várias das mais brilhantes conquistas missionárias foram morrendo com o tempo, apesar de por vezes terem
sido muito florescentes.
Ao considerar tudo isto, ficamos um pouco perplexos. E perguntamo-nos se tantos que nos precederam, ilustres em luzes e virtudes apostólicas, não conseguiram dar à sua obra a estabilidade e
a solidez necessárias, que poderíamos nós fazer, fracos e desprovidos de tudo o que neles brilhava com tanto fulgor? O caso é tanto
mais para temer quanto é verdade que as nossas missões oferecem
dificuldades especiais, talvez desconhecidas noutros lugares.
Estando intimamente convencidos que o resultado do nosso trabalho será ainda inferior ao dos missionários que nos precederam, gostaríamos que ao menos construíssemos com solidez e de uma maneira
permanente o pouco que a Bondade Divina nos permitirá fazer.
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um só caminho me parece viável, ou
apoiarmo-nos desde o princípio numa organização estável
baseada nos valores da terra que queremos cultivar. Estamos já
bastante informados sobre o estado do país e da população dos
principais centros que actualmente ocupamos, para podermos conceber um plano nesta perspectiva. Aliás, há já bastantes normas
gerais comuns a todas as missões e que podem ser suficientes para
elaborar um plano de organização, mesmo sem conhecer em pormenor o estado de cada missão.
Já dissemos e nunca é demais repeti-lo, que, para ter bom resultado com a fraqueza dos nossos recursos, não basta ir ao acaso
com o pensamento geral de converter os infiéis. É necessário que
desde o princípio tenhamos em mente um objectivo mais sério,
Ora, para conseguir isso,

seja,

mais positivo e mais determinado. Para atingir este objectivo é preciso que desde o início fixemos os meios que no seu conjunto e
com todas as suas exigências, procurem fixar eficazmente a nossa
santa religião a essa terra. Para isso, é necessário conceber um
plano de acção e uma organização hierárquica muito sólida.
Para conseguir um resultado estável é preciso que nos nossos
projectos tenhamos em vista o futuro e uma programação com tempos para a execução desse plano, o que exige grande paciência e
perseverança.

É portanto necessário muito tempo, e isso deve ficar claro desde
o princípio. Quanto mais depressa se começar, mais cedo se conseguirão os resultados desejáveis. Nunca se começa demasiado cedo,

pelo contrário, muitas vezes começa-se tarde demais, ou até nunca

chega a começar, se desde o princípio não se tem este objectivo.
Se esta teoria vale para todas as missões, nas nossas ela é também muito oportuna. No estado actual das coisas, todas as circunstâncias são favoráveis à execução do plano e da organização
que humildemente propomos a Vossa Eminência; se esperamos
mais tempo, as circunstâncias podem mudar e o nosso projecto
se

pode

tornar-se inviável. É, portanto, preciso paciência e perseve-

rança na execução dos meios; ora se não há um plano, se não há
uma organização traçada de antemão, não poderá também haver
perseverança no emprego destes meios. Este meios são numero-

nem sempre conformes ao gosto dos missionários,
por vezes oferecem dificuldade na sua execução; ora eles se não
sos, variados,
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um

plano e uma organização clara, como é que os missionários poderão perseverar neles?
Por exemplo, nós propomo-nos formar um clero indígena; diremos que é preciso fazer todo o possível para o conseguir; no primeiro ardor dos nossos desejos, lançarmo-nos-emos nessa tarefa
com coragem; depois as dificuldades surgirão talvez maiores que
os missionários previam e o desânimo será a consequência desta
atitude apressada sem previsões, sem regra e sem a necessária
estiverem de antemão programados por

i

visão.

De

resto,

sem plano

e

sem organização não há ordem e onde
a perseverança como o bom

não há ordem, é impossível não só
resultado.

Além do

mais, se nós não temos ideias claras desde o princí-

não estarão motivados quando mais tarde nós
quisermos começar. Fá-lo-ão primeiro por dever, mas depressa se
deixarão relaxar por isso ser contra o seu gosto e os seus hábitos
precedentes. Obedecerão, mas não agirão por convicção, pois só
verão o resultado dos seus esforços à distância, e este resultado
parecer-lhes-á muito incerto, enquanto a sua primeira maneira de
agir produzia efeitos imediatos.
Eles precisam de ser educados, alimentados nestas ideias desde
o começo dos seus trabalhos, mesmo já durante o tempo do novipio, os missionários

ciado.

Os chefes de missão e os superiores da nossa Sociedade poderiam eles mesmos tornar-se num obstáculo à nossa boa organização, por motivos que não vem a propósito mencionar aqui; mas
se nos primeiros passos que damos na nossa carreira, temos um
plano e uma organização aprovada, ordenada pela Sagrada Congregação, todos, tanto superiores como inferiores, caminharão nesta
via

sem réplica nem dificuldade.
De resto, tendo estudado e aprofundado

a

memorável

instru-

ção publicada pela Sagrada Congregação e revestida da autoridade do Augusto Pontífice, que antes de terminar a sua gloriosa
carreira quis ainda deixar esta marca do seu zelo luminoso e cheio
da sua caridade pontifícia pelas missões, tendo portanto estudado
esta bela instrução, aí encontramos todo este plano e os pontos
mais importantes da organização que agora propomos a Vossa
Eminência.
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Não pretendemos solicitar uma organização completa. Propomos apenas certas medidas que convêm ao estado actual das coique cremos absolutamente necessárias para lançar a nossa
missão em bases sólidas, estáveis e que tendam a dar-lhes no futuro
a forma regular das outras igrejas.
Esta organização inclui: 1. O caminho que os missionários
sas e

devem

seguir nos seus trabalhos;

2.

A

definição da missão e dos

poderes dos seus chefes com regulamentos para a sua adminis3. Enfim, as propostas especiais para as necessidades
mais urgentes da missão da Guiné.
tração local;

1.

Caminho que nos propomos

seguir

Em toda a parte onde nos estabelecermos, empregaremos
os meios ordinários, em uso em todas as outras missões.
Escolas e casas centrais nas missões

Além

destes meios ordinários,

empregaremos os

em

seguintes: cria-

cada lugar. Daremos aí instrução a todos os que
se apresentarem; mas sobretudo, reuniremos um certo número de
jovens, que conservaremos em internato, e aí iniciaremos a sua
instrução na religião e na ciência.
Para a sua subsistência, teremos em cada estabelecimento um
terreno que cultivaremos. Esta cultura nos proporcionará uma tríplice vantagem: alimentaremos os alunos, alimentação que, de
resto, é rudimentar nestas culturas tradicionais; daremos exemplo às pessoas do país no que se refere à cultura da terra; e garantiremos pouco a pouco um meio de subsistência para o futuro.
Pensamos que este último ponto é muito importante, pois não
podemos saber até que ponto teremos necessidade deste recurso;
até por que já agora os fundos fornecidos pela Propaganda, para
a manutenção de tantos missionários, são de longe insuficientes.
Nestas casas locais, não administraremos senão um primeiro
esboço da educação que devem receber as crianças; não será senão

remos escolas
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um primeiro trabalho para os tornar aptos para uma
séria.

Quando

instrução mais

os julgarmos preparados, faremos entre eles

uma

escolha que enviaremos para um casa central. Aí lhes administraremos uma instrução primária completa.

Formação do

clero indígena

— Civilização

Nesta casa central procuraremos formar três categorias de pesNa primeira, aqueles em que reconhecermos capacidade para
o estudo e aptidão necessária para a prática das virtudes sacerdotais. Ensinar-lhes-emos o latim na mesma casa para os preparar
para o estudo da Filosofia e da Teologia.
Ao princípio, o número dos que seleccionaremos para o sacerdócio será provavelmente pequeno; mas logo que o país esteja
civilizado, os espíritos desenvolver-se-ão cada vez mais e o número
das vocações sacerdotais aumentará.
Uma vez ordenados padres, ficarão à inteira disposição do
Bispo responsável pela missão.
É inútil dizer os motivos desta caminhada. Vossa Eminência já
o faz na sábia e preciosa instrução que a Propaganda acaba de dirigir aos missionários, em que os motivos da medida que V. Eminência tomou para o bem das almas, estão tão perfeitamente resumidos.
soas.

Catequistas e professores
Entre as crianças encontrar-se-ão outros

com

talento e capaci-

mostras de um sincera piedade, mas que
não podem ser promovidos ao sacerdócio, seja porque não querem guardar a continência seja por outros motivos. A estes serIhes-á administrada uma instrução sólida, ensinar-se-lhes-á o canto
e as cerimónias da igreja e far-se-á deles acólitos, catequistas e
mestres-escola. Serão de grande ajuda para os missionários, sobretudo nas novas comunidades.
dade, que darão

Tal é a

mesmo

segunda categoria de pessoas que formaremos neste

estabelecimento.
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Ordens menores

Em favor destes, propomos a V. Em-, a aprovação de uma
medida, talvez insólita nas outras missões, mas que poderia ser de
grande alcance na nossa: ou seja, dar aos bispos o poder de conferir aos Catequistas a tonsura e as Ordens Menores, apesar de não
serem destinados ao sacerdócio, com o poder de usar o hábito
eclesiástico na igreja e durante as funções clericais. Isso teria várias
vantagens.
Estes

homens seriam fortemente encorajados para promove-

rem o bem

dos seus compatriotas; seriam obrigados a ter
nas suas famílias e no meio dos seus concidadãos; seriam mais respeitados e por isso capazes de fazerem
maior bem; enfim, em certas localidades demasiado adversas para
um padre europeu aí poder habitar e enquanto não houvesse
número suficiente de padres indígenas para ocupar estes lugares,
estes clérigos menores poderiam substitui-los até certo ponto, como
presidentes de assembleias de fiéis, orientando as orações públicas da manhã e da tarde; cantando os ofícios nos dias de Festa, e
fazendo as instruções convenientes ao povo.
Pensamos não ser demasiado temerária esta proposta e estar
dentro do espírito da Igreja que segue esta prática desde as origens, enquanto o estado das coisas for como é agora nos países
espiritual

uma conduta exemplar

que devemos evangelizar.

com prudência e reserva nestas
funções de Catequistas.

Ser-se-á obrigado a proceder

promoções

à clericatura e às

Aprendizes para a agricultura, as artes e os ofícios

A

de pessoas que educaremos nesta casa central
que são excluídos destas funções por falta de queda

3- categoria

é a daqueles

ou de capacidade. Dividiremos estes em duas categorias: a dos trabalhadores, a quem ensinaremos a agricultura tal como ela pode
ser exercida no seu país e o proveito que dela poderão tirar para
as suas famílias.

A segunda

categoria é a das artes e ofícios. Parece-nos

difícil,

para não dizer impossível, ensinar-lhes estas artes no seu próprio
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local,

devido

à falta

de obra para o mestre poder aplicar

a teoria

e o aluno aprendê-la. Para isso, a nossa proposta é fundar

casa na Europa,

num

país quente,

onde

a sua

uma

saúde não corra
bons

perigo. Estaremos atentos para os conservar na piedade e nos

costumes.

Base de civilização independente da presença dos Missionários
-

O

conjunto deste método repousa

em

dois princípios correla-

tivos.
1.

Cremos que nestes povos

poderá
tar

ter

numa
Além

a fé

não poderá

ser estável

um futuro garantido nas igrejas nascentes,

se

nem

não assen-

civilização evoluída até certo ponto.

que a formação e a consolidação das
nossas igrejas da Europa se deve à terem como base de uma civilização completa. Cremos que as nossas igrejas teriam muita difidisso, parece-nos

culdade em receber
canónica essencial à

e,

ainda mais,

em

conservar a organização

Igreja Católica e tão necessária para garantir

não tivessem esta civilização.
Entendemos por civilização aperfeiçoada aquela que tem por
fundamento a nossa religião, a ciência e o trabalho.
A civilização rudimentar que não ensina senão a usar mediocremente a enxada e a picareta não tem capacidade para levar a
uma mudança nos costumes dos povos e não pode ser senão de
curta duração. Não basta portanto mostrar a estes homens novos
a prática do trabalho, é também necessário inculcar-lhes as teorias
das coisas, afim de, pouco a pouco, os pôr em condições de prescindirem do auxílio dos missionários para continuarem a obra;
doutro modo, estes povos ficarão sempre menores, e quando os
missionários faltarem, voltarão à barbárie. Então a fé não sobrevia sua perpetuidade, se

verá à civilização.

É sem dúvida necessário
resultado desejado,

mas

um tempo

considerável para obter o

esse resultado nuca se conseguirá se, desde

o princípio, não se tomar isso a peito e se coisas não forem bem
desde o princípio.
2. O segundo princípio é que a civilização é impossível sem a
fé. Daí, que seja tarefa do missionário, seu dever trabalhar por isso.
feitas
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i

não só no que se refere à parte moral, mas também à parte física
ou seja, na instrução, na agricultura e nos ofícios. Só
ele, com a sua autoridade sobrenatural de enviado de Deus, pela

^e intelectual,

sua caridade e o seu zelo sacerdotal, é capaz de produzir

um efeito

completo; é portanto só sobre ele que repousa a obra.
De resto, se o missionário se ocupa apenas da parte moral,
sem se ocupar do resto, outros se ocuparão disso; e muitas vezes,
ele verá em pouco tempo o seu trabalho destruído por eles, um
trabalho que ele realizou

com

tantas

penas e canseiras.

(Libermann passa depois a uma outra parte, em que aborda o
problema das relações entre o chefe da missão e a administração
local.

Numa

última parte do seu Memorial, Libermann faz propostas

concretas e pormenorizadas para a missão da Guiné).

(ND, VIII
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p. 219-277)

AS IDEIAS-FONTE

às

DA MISSÃO ESPIRITANA

Segundo a Carta de Libermann
comunidades de Dakar e do Gabão
de 19 de Novembro de 1847

A carta que Libermann escreveu aos missionários das comunidades de Dakar e do Gabão a 19 de Novembro de 1847, é uma
das cartas mais significativas que Libermann escreveu sobre a fundação da missão.
A comunidade de Dakar foi a primeira comunidade dos filhos
de Libermann em terras demissão. Daí, que Libermann pensasse e
preparasse o melhor possível esta comunidade-mãe. Libermann
tinha consciência que se tratava de uma comunidade-fonte, que
ficaria como ponto de referência na história das comunidades missionárias espiritanas.

comunidade piloto que Libermann vai aplicar as
suas intuições sobre a missão, que um ano antes, apresentara à
Propaganda Fide, no seu Memorial de 15 de Agosto de 1846. Nesta
carta, Libermann expõe o mais profundo da sua teologia missioVai ser nesta

nária, que, de resto, tinha bebido

em

S.

Paulo.

É esta

teologia

para a leitura da missão que o Vaticano
xou como programa para a missão do nosso tempo.
hoje é chave

242

LL

que

nos dei-

Amiens, 19 de Novembro de 1847
Caros confrades
Que a paz e a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo superabundem nas vossas almas e façam de vós apóstolos cheios de virtudes e de santidade. Devemos estar sem cessar cheios de reconhe-

cimento e de amor para

com

divinas para connosco e para

donadas

às quais Ele

com

N. S.J.C, por todas as suas

com

bondades

todas as almas pobres e aban-

nos envia.

novos confrades padres
e três Irmãos, que vos ajudarão no trabalho da salvação das almas,
cada um segundo aquilo que lhe competir fazer. Daqui a um ano,
espero poder mandar-vos um maior número e à medida que o trabalho de preparação para a abertura da Missão avançar, o número
dos obreiros aumentará, de modo que o terreno até agora inculto
seja desbravado e a misericórdia divina o inunde com as suas graças para o fazer frutificar.
Ides receber

alegria e caridade dois

'
'

-\

A importância

"

de colocar

bem

os alicerces da missão

Soube, com muita alegria, da piedade, da regularidade, da paz
de caridade que reina entre vós. É um bom prenúncio para
o futuro da missão. É sobre vós, caros confrades, que repousa este
futuro. Como já vos dizia às vezes no noviciado, repito-vo-lo agora:
os vossos pecados seriam pecados originais e as vossas virtudes
contêm um poder e uma graça toda especial. Deus fundou a sua
obra pela sua vontade todo poderosa e pela sua divina misericórdia; anima-a com a sua graça e a sua divina caridade: é um fundamento que, assim o espero, permanecerá sempre e a esse espírito se voltará continuamente; mas também é verdade que Ele vos
escolheu para serdes as primeiras pedras deste edifício.
Se as primeiras pedras de um edifício não ficam bem postas,
todas as outras ficarão tortas. Podeis ter a certeza, caros confrades,
que se vós tiverdes a desgraça de dar um passo em falso, aqueles
que vierem depois de vós farão ainda pior; mas, se pelo contrário,
se perseverardes e avançardes continuamente nesta fidelidade com
que respondeis à graça divina, adquirireis uma grande influência
sobre aqueles que vierem depois de vós e participareis em boa
e união
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parte em todos os frutos de fervor e santidade, bem como de salvação e de santificação das almas que eles hão-de produzir. Tudo
isto, bem sei, tem o seu preço, mas tal é a condição dos servidores de Deus na terra: só com o suor da suas frontes conseguem chegar à prática da perfeição; mas uma vez que tiverdes o hábito destas virtudes, não vos custará nada; superareis as penas e as misérias
deste mundo e o próprio Deus será a vossa recompensa.

Os tempos de Deus

A Bondade Divina concede-vos neste momento o tempo de vos
formardes nas virtudes perfeitas no interior da comunidade. Vejo aí
o dedo da sua Providência cheio de misericórdia para convosco.
Se logo a seguir à vossa chegada vos tivésseis lançado no ministério activo, nem tempo teríeis tido de praticar o que vos foi ensinado no vosso retiro do noviciado, nem de vos reconhecerdes nele.
Agora fazeis como que um segundo noviciado, mas um noviciado
prático: uma vez que estais no campo da missão, podeis ver os perigos, as dificuldades e com a vossa boa vontade, com desejo sincero de serdes servidores de Deus, seus verdadeiros apóstolos, não
deixareis de empregar os meios eficazes para aí chegar. Durante o
noviciado, as resoluções que vós tomáveis eram de palavras, por
vezes de imaginação; agora as vossas resoluções serão resoluções
de acção, resoluções praticamente práticas, se assim se pode dizer.
Procurai, caros confrades, aproveitar este momento de Deus:
as suas luzes estarão convosco e a graça divina vos ajudará. Aprendei a ser verdadeiros homens de comunidade, verdadeiros homens
apostólicos; aprendei a sabedoria de Deus para contribuir cada um
segundo a sua medida, a levar a bom termo a grande obra que
Deus vos confia.

A vida de comunidade
Como verdadeiros homens de comunidade, deveis cuidar da
vossa própria santificação e da dos vossos caros confrades e irmãos;
deveis dar o

bom exemplo em

de vida

interior,

e cheios

do seu

homens de
espírito;

todas as coisas; deveis ser

oração, observadores

vede N.S
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.Jesus Cristo

homens

fiéis das regras
na pessoa dos vos-

exactidão e simplicidade em
tudo o que diz respeito à vida religiosa e à vossa própria santificação; nunca murmureis, nunca façais juízos sobre o seu comportamento e a sua maneira de ser, tanto em público como em privado; procurai não ouvir esse fundo de amor próprio que nos torna
a obediência difícil, que nos leva a comparar-nos com os superiores; tenhamos a coragem de sonhar que na nossa obediência, o
homem desaparece e a fé domina. Enchamo-nos de afecto, doçura
e abertura para com os superiores para lhes tornar o cargo mais
SOS superiores, obedecei-lhes

com

fácil.

Vivei juntos na paz e na união da caridade mais perfeita, suportai-vos

mutuamente uns aos

outros; suportai os vossos defeitos,

com paciência as vossas penas mútuas, ajudai os confrades,
não os julgueis; amai-os e sede delicados para com eles, mesmo
quando vos fazem sofrer. Quando acontecer não serdes da mesma
opinião que os vossos confrades, esquecei a vossa opinião para
levai

comum. A teimosia na sua própria opinião
dos maiores males para homens que devem viver juntos na
paz e na caridade de Jesus Cristo.
Evitai a agressividade nos vossos juízos, nas vossas palavras,
nos vossos desejos, na vossa conduta. Da agressividade nunca vem
nada de bom.
Estai particularmente atentos a todos estes diferentes pontos.
Os climas em que viveis influem muito fortemente sobre a sensibilidade e sobre a imaginação; naturalmente sereis mais inclinados
a agitar-vos, a indispor-vos, a irritar-vos que dantes; mas, apesar
disso, é preciso que nas vossas almas conserveis a doçura, a calma,
a longanimidade e a moderação cristã. Sede fiéis e vereis como
^
progredireis muito na santidade.
partilhardes a opinião

é

um

A vida

apostólica

Para viverdes como homens apostólicos, tendes necessidade
de uma grande abnegação de vós mesmos, e este espírito de abnegação deve existir continuamente, pois não é nos altos e baixos
de um fervor sensível que reside a verdadeira abnegação. Este
pouco dura e nem sequer podemos contar com ele. O que é preciso é conservar a alma em paz e na alegria no meio de privações
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contínuas e fortemente sentidas, não só privações corporais, que
até são fáceis de suportar, mas nas privações espirituais ou morais.
Estas são

bem

mais peníveis, entristecem, perturbam, desencora-

jam a alma fraca e apegada a si mesma; mas dão coragem, serenidade e um novo vigor à alma forte solidamente abnegada e uma
união perfeita a Deus só.
Uma alma forte e verdadeiramente apostólica fica sempre calma,
doce, imperturbável no meio de todas as penas e contrariedades.

Nunca

mal humorada, agitada, brusca, azeda, calada,
si nem para os outros. Todos estes defeitos são próprios das almas fracas, amantes delas mesmas, que ignoram a virtude da cruz de Jesus e que sobretudo não gostam de praticamente nela tomar parte. Estão dependentes das diferentes
impressões que recebem e não sabem libertar-se delas. (...)
Se vós soubésseis, caros confrades, qual o valor que a paciência tem entre as virtudes apostólicas, faríeis tudo o que está ao
vosso alcance para a obter. Se vós agora souberdes ter paciência,
podereis estar certos do sucesso e de um sucesso sólido e estável. Tende a certeza que tudo que se faz de assalto não é sólido
nem estável. A folha de Jonas cresceu numa noite e secou noutra. As ervas que crescem depressa pouco se desenvolvem e
depressa morrem.
As árvores cujo crescimento é lento, tornam-se grandes e potentes e duram séculos. Se por acaso vos acontecer em qualquer missão ter um sucesso rápido e fácil, tremei por esta missão, se pelo
contrário, ela exige tempo e é acompanhada de dificuldades, é
bom sinal, se vós mesmos tiverdes a força e a perseverança de uma
santa paciência. À imaginação não agrada a lentidão, mas uma alma

nem

é

está triste,

um fardo nem para

renunciada sabe

bem

fazer-lhe o desconto.

Se tiverdes paciência, estareis certos de adquirir esta prudência,
esta sabedoria

de Deus na vossa conduta e nas vossas empresas.

A comunhão com o

superior hierárquico

Queria ainda recomendar-vos para estardes bem unidos entre
vós e com o vosso chefe. Foi Deus quem vo-lo deu e quem o deu
à missão; Deus o ilumina e iluminará sempre para a obra que lhe
confiou. Sede dóceis, entrai nos seus pontos de vista e não vos
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deixeis levar pelas vossas maneiras de ver particulares. É ele

que

tem o plano do conjunto e vós não tendes senão vistas parciais.
Ele tem a graça de estado para conduzir e vós para serdes conduzidos por ele nos vossos trabalhos, é ele que é o arquitecto e
vós os trabalhadores; mas trabalhadores inteligentes e agindo em
perfeita harmonia com ele. É nesta harmonia e nesta marcha de
conjunto que residirá a graça de Deus e por conseguinte o sucesso.
Sede

fiéis,

caros confrades e Deus,

também

A Missão como despojamento (Kenose)
Enfim,

uma

Ele, será fiel.

cultural e espiritual

última observação: não deis ouvidos fáceis ao que

que percorrem a costa, quando vos falam das
populações que visitaram, mesmo se elas já aí estão há vários anos.
Ouvi o que eles dizem, mas sem que isso influencie o vosso juízo.
Estes homens vêm as coisas segundo seu ponto de vista, com os
dizem

as pessoas

seus próprios preconceitos; falsificariam todas as vossas ideias.
Ouvi tudo e ficai em paz no vosso interior; examinai as coisas com
o espírito de Jesus Cristo, independentemente de qualquer outra

impressão, de qualquer outra prevenção e cheios, animados da
caridade de Deus e do zelo que o seu Espírito vos dá. Estou certo
que julgareis de uma outra maneira os nossos pobres negros, diferente de todos estes.

Sabeis que se tivéssemos dado ouvidos ao que, unanimemente
nos disseram todos aqueles que nos podiam dar informações dos
negros e das colónias, o que nos disseram e defenderam homens,
de resto muito bons, nunca teríamos ousado levar a cabo a empresa
das missões de Bourbon e da Maurícia; e a verdade é que os nossos caros confrades aí têm feito maravilhas e nos ensinaram a julgar estes homens de uma maneira diferente daqueles que nos
tinham falado antes.
Não julgueis segundo a primeira impressão; não julgueis
segundo o que vistes na Europa, segundo o que estais habituados
na Europa; despojai-vos da Europa, dos seus costumes, do seu
espírito; fazei-vos negros com os negros, e vós os julgareis como
devem ser julgados; fazei-vos negros com os negros para os formar como devem ser, não à maneira da Europa, mas deixai-lhes o
que lhes é próprio; fazei-vos para eles, como os servos devem
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fazer aos seus mestres, e isso para os aperfeiçoar, os santificar, os

pouco a pouco, fazer um povo de
Paulo
Deus. É o que S.
chama fazer-se tudo para todos, a fim de
a todos ganhar para Jesus Cristo.
Meus caros confrades, fui muito longo, mas nunca o serei demasiado quando falo convosco, o meu coração está convosco. Que
os vossos estejam sem cessar com Jesus e Maria e que a sua santa
caridade e a sua doce paz os encham.
levantar da baixeza e deles,

F.

Libermann

(ND IX
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LIBERMANN E A MISSÃO NA EUROPA
Carta a D. Sallier de 30 de Maio de 1851

40 surgem muitos movimentos que se ocupam dos pobres. Vários dos responsáveis destes movimentos propõem
a Libermann uma congregação para todos estes movimentos; é ocaso
Germainville (carta de 6 de Novembro de 1847). Outros propõem
de
a Libermann a criação de uma obra da sua Congregação na Bretanha com este objectivo (M. Briot, 27 de Abril de 1848). De facto, as
missões no interiorfaziam-se por toda a França, depois da Revolução
Francesa, para restaurar a religião. Um outro que escreve a LiberNeste período dos anos

M

mann

Sallier, monge cartuxo de Montrieux,
que em seguida apresentamos, Libermann sublinha
os grandes princípios que o orientam no seu projecto missionário.

Var.

sobre este assunto é D.

Na

resposta

Paris,

30 de Maio de 1851

,

^

,,

Querido Padre
Sei

que abusei da sua paciência fazendo-o esperar tanto tempo

pela minha resposta. Aconteceu que eu perdi a sua carta e não
sabia o seu endereço. Lamento-o profundamente, pois a caridade

%m

de Nosso Senhor Jesus Cristo que outrora nos unia, conservou-se
sempre no meu coração; e vejo com alegria que também não morreu no seu. Tenho necessidade dela, muita necessidade, caro padre,
mais necessidade que nunca, pois sou muito fraco, muito pobre e
miserável e tenho necessidade de ser forte e rico. Una-se portanto
aos meus desejos e às minhas intenções e no silêncio do deserto
onde vive a sós com Deus, peça-lhe e à sua Santa Mãe que me
santifique para eu poder santificar os outros.

O

fim principal da Congregação e as missões na Europa

A

proposta que o senhor me faz está bem de acordo com o
Congregação. Evangelizar os pobres, é o nosso
fim geral. Contudo, as Missões são o principal objectivo para o
qual vivemos e nas Missões escolhemos as almas mais miseráveis
e as mais abandonadas. A Divina Providência fez a nossa obra para
os Negros, tanto da África como das colónias; são estes, sem sombra de dúvida, as populações mais miseráveis e as mais abandonadas até hoje. Desejamos também trabalhar em França na salvação das almas, mas sempre tendo por fim principal os pobres, sem
contudo abandonar os que o não são. Em Erança, proporíamos
pregações nas paróquias rurais e além disso, e sobretudo, o trabalho com as almas da classe operária e pobre das cidades cujas
necessidades nos parecem as maiores no momento actual. Para
isso, seria sempre preferível habitar numa cidade populosa e tanto
quanto possível, industrial onde haja um grande número de operários e onde a corrupção e a irreligião sejam desgraçadamente
maiores que o comum. Aí, atrairíamos esta classe a nós e exerceríamos sobre ela toda a influência possível; em geral, estes homens
não são atingidos pelo clero das paróquias pois não vêm à Igreja.
As obras que empreenderíamos seriam portanto extra-paroquiais.
Creio e sempre acreditei que os homens de comunidade têm sempre necessidade de ter cuidado para não colidir com a obra do
clero das paróquias e tentar levar os fiéis à sua paróquia tanto
quanto possível. Recebê-los-íamos nas nossas igrejas se tal fora
vontade do bispo. Se for da vontade de Deus dar-nos uma obra na
vinha da Erança, procuraremos estar em perfeita conformidade
coma vontade dos bispos e viver em perfeita harmonia com o clero.
espírito da nossa
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Nós recebemos retinão temos nada regulado nem
pró nem contra; as circunstâncias decidirão o que convém fazer.
Quanto ao problema financeiro, apenas pediremos o necessário
para viver; somos demasiado pobres para poder prescindir disso.
Temos muita dificuldade em ter o necessário para manter o nosso
noviciado. O amável Coração de Maria que é uma boa Providência para os seus filhos, não nos abandonará, mas mesmo assim temos necessidade de nos bastar (O senhor talvez nos pudesse ajudar a este respeito, arranjando-nos honorários de missa). Quando
chegar o momento de Deus e o senhor tiver alguma proposta concreta a fazer-nos, fa-lo-á ainda a tempo. Para já não estamos em
condições de começar uma nova Casa, as nossas Missões em que
estamos comprometidos absorverão todas as pessoas que temos
disponíveis para estes três próximos anos. Entretanto, se aparecerem eclesiásticos que queiram entrar na Congregação, estando
Esquecia-me de

falar

dos

retiros fechados.

rantes eclesiásticos; para os leigos

em

condições de exercer as sagradas funções na França, aceitá-lase empregá-las-emos na França. Não seria prudente nem conveniente que pusessem como condição ficar em França, não as
poderíamos aceitar com esta condição; eles têm simplesmente que
se apresentar. Vendo neles, gosto, vocação e aptidão para as obras
de França, teremos gosto em as empregar aí e com certeza não as
enviaremos para as Missões. Mas para isso é necessário uma piedade sólida e, ao menos, que procurem adquirir durante o noviciado grande abnegação e total dedicação a Deus com um bom
carácter e idoneidade para isso. Para as Missões nós exigimos tudo
o resto, excepto a capacidade que pode ser menor, contanto que
tenha uma boa capacidade de julgar e não seja de imaginação muito

emos

exaltada.

.

.

,

A situação da Guiné
Se não tivesse sido tão longo, dar-lhe-ia ainda alguns pormenores sobre as nossas Missões; contudo não me posso impedir de
lhe dizer

uma

palavra sobre a da Guiné, a fim de que a recomende

a Jesus e Maria.

A

maldição pronunciada sobre os filhos de Cam é terrível, o
demónio tem reinado entre eles como senhor até ao presente; o
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senhor não faz ideia do que é este reino de ferro. É uma luta corpo
a corpo que temos de travar com o inimigo encarniçado destas
almas; ela é terrível, mas Jesus está connosco e Maria nos protege;
venceremos sem dúvida. Começamos esta luta em 1843, pelo fim
do ano. Desde então, enviamos já para a Guiné quarenta e tal missionários; deste número, dez já morreram e quase sempre aos mais
capazes; três estão fora de combate, e outros três foram obrigados
a voltar para a Europa para se restabelecer, entre eles um dos dois
bispos.

Todos os outros estão em sofrimentos e privações

contí-

nuas, e coisa admirável que prova a protecção poderosa de Jesus
e Maria,

nem um

só está desanimado; pelo contrário, todos

fica-

riam contrariados se fossem chamados para ir para outro lado; os
que regressam para se restabelecer, estão impacientes por regressar ao seu posto. Os Irmãos auxiliares foram menos maltratados:
temos cerca de vinte ou trinta e perdemos apenas três e dois estão
praticamente fora de combate. A perseverança entre eles é a mesma,
se

exceptuarmos

um

caso.

povoadas do que os geógrafos pensam.
A Nigrícia tem mais de cinquenta milhões de habitantes e todos
mergulhados em profundas trevas; o bem começa a fazer-se e as
Estas costas são mais

esperanças são grandes.

Não

se esqueça portanto, caro Padre, de tomar a sua parte

mas também abundante colheita; una-se connosco, o senhor e os seus santos irmãos, reze por tantas almas
miseráveis e perdidas e pelos missionários que as devem arrancar
ao demónio e ao inferno. Tenha a certeza que fará uma coisa muito
do agrado do Coração Imaculado e cheio de amor de Maria, nossa
nesta terrível luta

boa e bem amada Mãe.

Todo seu na caridade deste amável Coração.
F.

Libermann
(ND,
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FINALIDADE E OBRAS DA CONGREGAÇÃO
NOTICIA SOBRE A CONGREGAÇÃO

DO

ESPÍRITO SANTO
Pelo P. Libermann

^

Em 1850, Le Vavasseur pede a Libermann um texto sobre a Congregação que servisse de base para a promoção vocacional que ele
andava a fazer pelos seminários de França. Libermann escreveu
então esse texto em que nos dá o seu ponto de vista sobre a Congregação do Espírito Santo, a sua fusão com a Sociedade do Coração
de Maria e a situação actual da Congregação. É um texto escrito
cuidadosamente por Libermann, para ser lido nos seminários diocesanos e que de uma maneira narrativa expõe com clareza os objectivos, as exigências e o carisma da Congregação. O espírito dos fundadores é aqui abordado não a partir das ideias, mas da história.
I.

A Congregação do
A Congregação do

Espírito Santo
Espírito Santo foi

fundada no dia do Pen-

tecostes de 1703 por PouUart des Places, da diocese de Rennes,

com

a finalidade de formar eclesiásticos para os consagrar às obras
mais abandonadas. Durante muito tempo, esta obra só subsistiu

255

devido às esmolas de pessoas caridosas; o venerável fundador, ele
próprio as ia procurar, pois era ele mesmo que servia com as próprias mãos os alunos e lhes prestava os serviços mais humildes.
Em 1723, a Assembleia do Clero de França, tendo em conta os
relevantes serviços que os padres saídos do Seminário do Espírito
Santo, prestavam às dioceses, concedeu a este estabelecimento
uma pensão anual que foi aumentando nas Assembleias seguintes.
Em 1776, a Congregação do Espírito Santo foi encarregada de
fornecer de modo permanente vinte missionários e um Prefeito
Apostólico para a Guiana Francesa.
A quando da Revolução Francesa de 1792, a Congregação do
Espírito Santo partilhou a sorte de todos os outros estabelecimentos religiosos de França. O seu Seminário foi suprimido, os seus
padres dispersos, a sua casa vendida pelo Estado.
Desde que a paz foi restabelecida na França pela Concordata
de 1801, o P. Bertout, só e sem casa, recomeçou a obra de Poullart des Places, no meio de dificuldades sem número.
Em 1816, uma ordenança real concedeu a aprovação legal à
Congregação do Espírito Santo e encarregou-a de sozinha fornecer padres para todas as colónias francesas.
Contudo, apesar de todos os esforços do P. Bertout e dos seus
sucessores, ela não estava em condições de corresponder à exigências de um projecto tão exigente; faltavam directores no seminário e por isso foi obrigada a recorrer a padres estrangeiros. Além
do mais, entravada por dificuldades consequentes da escravatura,
da organização defeituosa do clero colonial e da fraqueza extrema
em que se encontrava o poder eclesiástico, foi-lhe impossível dar
boa conta do recado. Até 1830, o Governo providenciava à subsistência dos alunos do seminário; mas as dioceses de França, até
então pobres em membros, estavam longe de poder fornecer os
padres que as necessidades que as colónias exigiam. Em 1830, toda
a ajuda financeira foi retirada ao seminário, que se viu mais que
nunca incapaz de providenciar aos lugares vagos.
Na situação deprimente em que a obra se encontrava pela
supressão de todo o subsídio, a Congregação foi obrigada a aceitar padres sem ter tido os meios para os conhecer bem o que veio
a ser uma das causas de todos os males que a nossa santa religião
teve que deplorar nas nossas colónias.
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Apesar de em 1840 o Governo ter concedido de novo o subsídio que lhe tinha sido concedido pela Restauração, a Congregação já não conseguiu livrar-se da falta de credibilidade que as circunstâncias que mencionamos, a haviam feito deslizar.

2.

A Sociedade do Coração de Maria
mesma

época, alguns padres sadios do Seminário de S.
Sulpício, profundamente chocados pelo estado de degradação e de
abandono a que estavam votados os pobres escravos das colónias,
Pela

que formavam pelo menos dois terços da população, conceberam
o projecto de se reunir para voarem em seu socorro. Vendo as dificuldades da obra que queriam empreender e a sua impotência em
resolveram uni-la à obra da Arquiconfraria (Nossa
Senhora das Vitórias), persuadidos que assim ela triunfaria de todos
os obstáculos pelo Coração Imaculado de Maria, tão cheio de misericórdia para com as almas pecadoras e abandonadas.
Para se assegurarem da santa vontade de Deus, apresentaram
o seu projecto à Propaganda e, fortificados pelas palavras encorajadoras da Sagrada Congregação, sentiram-se na obrigação de a
a levar a cabo,

levar a cabo.

Contudo, receando entrar em conflito com as obras de que a
Congregação do Espírito Santo estava encarregada, ofereceram os
seus serviços a esta Sociedade. Mas, querendo garantir a sua perseverança no fervor da vida sacerdotal e religiosa e assegurar-se
que os seus esforços seriam empregados na salvação das almas
pobres e abandonadas, cujo estado tão desolador os tinha enchido
de compaixão, puseram como condição para a sua entrada na Congregação do Espírito Santo, o serem enviados para a salvação dos
Negros e o viverem em comunidade sob uma regra que mantivesse
entre eles o fervor sacerdotal e o espírito apostólico.

Mas o momento da divina Providência não tinha ainda chegado; Deus queria aumentar o seu número antes de os unir à comunidade o Espírito Santo e os encarregar de obras mais consideráque esta comunidade então ainda não se ocupava e que
provavelmente ela nunca se viria a ocupar se os seus serviços tivessem sido aceites nessa altura. Como o P. Fourdinier, superior geral
do Espírito Santo, se recusasse a aceitar qualquer condição, lan-

veis de
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çaram-se então sozinhos à obra que tanto os apaixonava. Formaram portanto uma congregação e quer em reconhecimento das graças que tinham recebido e que atribuíam às orações da Arquiconfraria, quer para seguir o impulso que interiormente lhes tinha sido
concedido, decidiram dar-lhe o nome de Santíssimo Coração de
Maria. A Congregação nascente teve a sua primeira casa em La
Neuville, na diocese de Amiens, em Setembro de 1841. O P. Libermann foi nomeado seu superior.

3.

Os tempos da provação da Congregação do Coração de Maria

Os começos da nova sociedade eram bem modestos e os seus
meios de subsistência absolutamente nulos; Deus era a sua única
força e o seu único apoio; a divina Providência o único recurso e
o Coração de Maria a sua esperança.
Apesar da sua confiança em Deus, aos seus primeiros membros foi necessário o poderoso impulso que lhes dava a vida de
tantas almas abandonadas, mergulhadas pela desgraça e vegetando
no vício e na ignorância, para que eles tivessem a coragem em se
entregar a uma empresa tão desprovida de todo o auxílio e tão
oposta a toda a prudência humana. A graça de Deus não os abandonou e lhes fez tomar a resolução de tudo sacrificar menos abandonar a obra que a divina Bondade lhes tinha inspirado. Não eram
ainda passados quinze dias nesta solidão, que não tivessem de dar
graças à boa e divina Providência pelos seus cuidados inesperados que ultrapassavam todas as esperanças, cuidados que iam crescendo à medida que o seu número ia aumentando
No segundo ano tinham já começado uma missão na Ilha Maurícia e uma outra na ilha Bourbon. Estas missões continuam a produzir os seus mais abundantes frutos para a glória de Deus e a salvação das almas.
Pelo fim deste ano (Setembro de 1843), sete missionários da
nova sociedade partiam para começar a missão das Duas Guinés.
Mas uma provação muito dolorosa estava reservada nestes começos, provação que parecia deitar por terra todas as esperanças da
congregação. A inexperiência destes missionários e a falta de precauções necessárias nestes climas quentes, causaram a morte de
cinco deles, nos primeiros meses da sua estada nesse país. A Socie256

dade, chocada por estas desgraças e nào sabendo ainda a que as
atribuir, viu-se forçada a suspender esta missão até que notícias

mais seguras fossem recebidas.
No ano seguinte, cinco padres da mesma Sociedade foram postos à disposição da Propaganda para a missão do Haiti (S. Domingos), onde 500.000 almas, cheias de excelentes disposições, esta-

vam

estão ainda entregues

como uma

presa a alguns padres indignos

de alguns dioceses de França e cuja vida era um escândalo permanente para os habitantes deste pobre país; mas o tempo marcado nos desígnios de Deus não tinha ainda chegado. O Governo
do Haiti nesta atura estava muito mal disposto; as suas exigências
cismáticas obrigaram os missionários, apenas aí chegados, a deixar o país, deixando na consternação os pobres habitantes que
tinham tido tempo bastante para ver neles verdadeiros padres de
Jesus Cristo.

chegaram informações exactas sobre a Guiné que
concluir que as suas costas podiam ser habitadas impu-

Entretanto,

levaram a

nemente pelos missionários europeus, se as precauções exigidas
pelos climas tropicais fossem tomadas. E então a Congregação do
Santíssimo Coração de Maria teve a consolação de retomar esta
missão por meados de 1845.
Mas, este novo esforço devia ainda ficar caro: um dos seus três
primeiros membros, o P. Tisserant, nomeado pela Propaganda como
chefe da missão, morreu antes de lá chegar, no naufrágio do Papin,
a 8 de dezembro de 1845
No princípio de Janeiro de 1847, Roma deu-lhes Mons. Truffet, como primeiro vigário apostólico e ainda o ano não tinha acabado e já a Sociedade perdia este piedoso bispo, tirado do seu
seio, cuja morte foi provocada pela austeridade de vida que o seu
.

zelo e o seu fervor lhe tinham feito abraçar. Enfim, o sacrifício da

um grande número de
almas piedosas, atraíram os olhares favoráveis de Deus sobre esta
Obra dos Negros. Em 1848, a Santa Sé concedeu à congregação
dois bispos para as Duas Guinés e a Senegâmbia. Eles tiveram a
felicidade de finalmente organizar esta missão, abandonada há tanto
tempo e tão dolorosamente provada; hoje, ela encontra-se fora de
qualquer perigo e apresenta desde já as mais belas esperanças para
o futuro.

vida de sete fervorosos missionários e de

Wl

A fusão

das duas Congregações

Tendo

a Sociedade do Coração de Maria passado por todas
provações a que a Divina Providência a submeteu e assim
adquirido a consistência e o crescimento necessários, pareceu que
estava nos desígnios de Deus que ele fizesse a sua união com a
Congregação do Espírito Santo, a fim de aperfeiçoar e completar
mutuamente os diferentes campos da obra em que as duas sociedades estavam empenhadas.
Todas as dificuldades, que, até então, se opunham inevitavelmente a esta fusão desapareceram e, pelos fins de 1848, realizou-se a reunião de todos os membros da Sociedade do Coração de
Maria e da Sociedade do Espírito Santo. A congregação conservava
o seu antigo título de Espírito Santo e as suas constituições, que
estavam em perfeita harmonia com o espírito da Sociedade do Santíssimo Coração de Maria e deixavam intactos o regulamento de
vida e a organização das comunidades dos seus missionários. A
sua entrada na Congregação do Espírito Santo em nada mudava o
seu comportamento; as constituições desta Sociedade aprovadas
pela Santa Sé, como cheias de sabedoria e prudência e muito próprias para formar missionários, eram perfeitamente observadas. Em
memória das graças obtidas pelo Coração de Maria, por decreto da
Sagrada Congregação da Propaganda foi acrescentado ao título de
Espírito Santo a invocação deste Coração Imaculado.
Em Outubro de 1848, o P. Monnet, há algum tempo nomeado
prefeito apostólico de Madagáscar, demitiu-se de superior geral e
o P. Libermann foi eleito superior com o sufrágio unânime dos
membros das duas congregações reunidas.

estas

Fins e género de vida da Congregação

Depois desta exposição sobre o estado actual da Congregação,
aqueles que pensam entrar nela, gostarão certamente de saber qual
a sua finalidade e o seu estilo de vida, as condições que ela exige
para se ser admitido no seu seio e as obras de que ela se ocupa

O seu fim é consagrar-se à salvação das almas mais abandonadas;
a vida
isso,

dos seus membros deverá portanto ser a vida apostólica

devem

aplicar-se

em

adquirir as virtudes
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que

e,

por

lhe são próprias.

Para o aperfeiçoamento desta vida a apostólica, para a conservação do fervor dos seus missionários e para estabilidade e

desenvolvimento da sua obra, a Congregação tomou como regra
fundamental e invariável, para todos os seus membros, a vida de
comunidade. Nas missões entre os infiéis, onde a reunião de comunidades numerosas é muitas vezes difícil, viverão pelo menos dois
juntos. Nos países coloniais, não aceitarão paróquias ou vigararias
a não ser, transitoriamente, em caso de necessidade e sempre com
a condição de viverem em comunidade.
Os seus membros não estão obrigados aos votos; contudo,
aqueles que desejarem estabelecer com Deus compromissos
indissolúveis, podem fazê-lo em particular, nas mãos do superior. Uns e outros estão obrigados às mesmas observâncias da
vida comum, não havendo nenhuma diferença no estilo de vida
dos membros da Congregação. A obediência e a pobreza são
praticamente iguais para todos. A pobreza consiste em nada ter
à sua disposição como pertença sua; os missionários devem receber tudo da comunidade e não dispor de nada sem licença. Aqueles que têm bens patrimoniais podem conservá-los, mas com a
condição de não empregar estes bens nem as suas rendas em
seu próprio proveito, nem os distribuir no todo ou em parte de

mão

a mão.
As condições exigidas para os eclesiásticos que pedem para
entrar na Congregação são as seguintes: uma boa saúde, a ciência
e o senso prático suficientes para exercerem as sagradas funções
nas dioceses de França; um desejo sincero de se consagrar à salvação das almas; um bom carácter, tão necessário para a vida de
comunidade e a boa vontade para adquirir as virtudes apostólicas

e religiosas.

Antes de se ser admitido na Congregação, cada um é obrigado
prova do noviciado. Aqueles que vierem antes de concluir os estudos eclesiásticos, ficarão no nosso seminário especial
para os postulantes da Congregação, o tempo necessário para terminar os seus estudos, antes de entrar no noviciado.
Como a Congregação é pobre e tem necessidade de recursos
consideráveis para sustentar as suas obras, é seu desejo que aqueles que se apresentarem paguem uma pensão pelo seu tempo de
seminário e de noviciado.
a fazer a
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Contudo, aqueles que o nào possam fazer, serào admitidos gratenham as qualidades requeridas para
virem a ser bons missionários.
As obras a que ao membros da Congregação se dedicam são
as missões entre os infiéis, as missões especiais dos Negros das
nossas colónias, o professorado e a direcção no seminário ou no
noviciado da Congregação e no seminário colonial; e enfim, na
Europa, algum ministério junto dos pobres para servir de auxiliares a padres nas paróquias em obras que o seu zelo dificilmente
possa satisfazer.
tuitamente, contanto que

As obras da Congregação
1.

As missões entre os

infiéis

A obra mais importante confiada à Congregação pela Divina

Pro-

vidência é a missão das costas ocidentais da África. Esta missão engloba

Senegâmbia, incluindo as margens do Senegal. A
cem a mil e duzentas
léguas; o interior dessas terras é desconhecido. Até ao presente, nunca
foi possível calcular o número dos seus habitantes; mas não há dúvidas que ele ultrapassa em muito o cálculo feito pelos geógrafos.
Esta imensa região, onde o Evangelho é desconhecido, exige
missionários fervorosos, de grande abnegação e dispostos a tudo
sacrificar pela glória de Deus. Apesar de, devida às desgraças do
princípio, a missão só há um ano estar organizada, os resultados
obtidos dão-nos já grandes esperanças. As disposições das populações são excelentes; os missionários são recebidos por toda a
parte com alegria e de toda a parte se reclama insistentemente a
sua presença. Não podendo responder a todos estes numerosos
pedidos por falta de missionários, para já, limitamo-nos a ocupar
apenas duas posições das mais importantes, distribuindo os missionários por pequenas comunidades num raio suficientemente
extenso para abraçar o maior espaço possível, mas por outro lado,
bastante limitado para que possa haver fácil comunicação entre
as

Duas Guinés e

a

sua extensão ao longo das costas é de mil e

eles.

Nestes dois estabelecimentos principais, temos cerca de cinquenta crianças que recebem a instrução elementar, cristã e pro260

visam a preparar alguns deles para
estudos mais elevados e a preparar assim um clero indígena.
Nesta vasta missão temos apenas trinta missionários e um certo
número de Irmãos que os ajudam com os seus serviços materiais.
Fizemos também apelo a uma comunidade religiosa e já quinze
Irmãs se ocupam da educação das meninas e da assistência aos
fana; e todos os nossos esforços

doentes.

2.

As missões coloniais

Os membros da Congregação que forem enviados para

as coló-

como os outros confrades, em comunidade; ajudarão
o clero das paróquias, sob a autoridade dos superiores eclesiásticos. Ocupar-se-ão especialmente dos Negros, sem contudo deixarem de ser úteis aos Brancos, sempre que possam. Lendo as notícias referentes às colónias, far-se-á uma ideia das excelentes
disposições dos Negros, do bem que foi feito pelos membros da
nias, viverão

Congregação em Bourbon e na Maurícia, dos frutos abundantes e
já maduros que se podem recolher entre eles com a maior das facilidades.

3.

As obras na Europa

A Congregação pensou

vontade de Deus que,
trabalhando no estrangeiro na salvação das almas abandonadas,
não tenha posto de parte as necessidades dos pobres nos países
onde ela nasceu; contudo, tendo a divina Providência dirigido os
seus principais esforços para as missões estrangeiras, as Obras da
Europa serão sempre a parte menos importante dos seus objectivos. Os regulamentos da Congregação exigem que não se empreguem nestas obras senão de uma maneira muito transitória os membros cuja atracção pelas missões estrangeiras é bem evidente.

4.

ser

conforme

à

Direcção e ensino nos seminários

A Congregação

veria

com

prazer que, entre os postulantes,

houvesse jovens eclesiásticos aptos para as funções de directores
e professores no seminário. É seu desejo formar homens especia261

lizados nos diferentes

ramos das ciências

para o ensino, estes jovens
zelo,

um carácter bom,

os alunos que

devem

devem

juntar

eclesiásticas.

uma piedade

À

aptidão

sólida,

o

afável, próprio para exercer influência sobre
dirigir; e

enfim, a regularidade e as virtudes

que façam deles modelos na comunidade.
Como o princípio da sua vocação é o zelo pela salvação das
almas, eles poderão exercitar esse zelo por um ministério exterior;
contudo, este ministério não deve de modo nenhum prejudicar as
suas funções no interior da casa. Deste modo, os directores manter-se-ão no espírito da sua vocação apostólica e adquirirão a experiência necessária para dar aos alunos conselhos úteis para o seu
futuro ministério e inspirar-lhes o zelo e as virtudes do verdadeiro
missionário.
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