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CONCruo ECUM!:NICO 

o CONCILIO EM MARCHA ... 

Frei Romeu Dale, O. P. 

Ao terminar a 1.1l sessão de Vaticano li, em dezembro do ano passado, 
o Papa João XXIII insistia, junto aos Padres Conciliares: o Concílio não vai pa
rar até a sua reabertura em setembro próximo. O Concílio contin,ua. E o Concí~ 
lio continuou. Até sua morte a 3 de junho. Para ser retomado imediatamente 
depois da eleição de Paulo VI. Numa crônica anterior, assinalamos os princi
pais acontecimentos relativos não sàmente ao próprio andamento do Concílio, 
como também a algumas de suas repercussões mais características. E isto até 
o fim do pontificado de João XXIII. 

1. Com Paulo VI a marcha segue em frente. Até esta data (1 de setem
bro). os Bispos do mundo inteiro já receberam 13 dos 17 esquemas: 1) Da Re
velação (revisto); 2) Da Igreja, com 4 capltulos (já revisto); 3) Da Virgem 
Maria, Mãe de Deus; 4) Dos Bispos e do Govêrno das Dioceses; 5) Do Ecum'" 
nismo; 6) Do Clero; 7) Dos Religiosos; 8) Do Apostolado dos Leigos; 9) Das 
Igrejas Orientais; 11) Da Cura de almas; 12) Do Sacram~nto do Matrim6nio; 
13) Da formação dos futuros sacerdotes; 14) Das escolas católicas. Foi comu
nicado aos Padres Conciliares que, durante a segunda sessão, êles receberão 
os esquemas: 15) Das miss60s e 17) Da Igreja em face da sociedade atual (6 
capltulos) . 

O esquema sôbre a Liturgia (n.o 10), todo êle debatido durante a 1.' 
sessão, já foi revisto pela Comissão de Liturgia em função das numerosas emen
das apresentadas. O texto com as emendas aprovadas pela Comissão será leva
do a plenário para votação, no perrodo que começa a 29 dês te mês de setem
bro. O mesmo deverá ser feito com o esquema sôbre os Meios Sociais de Co
municação (n.o 16). 

Se as notkias das agências internacionais são exatas, O Santo Padre aca
ba de nomear mais três membros (constava de seis) para a Comissão Coorde
nadora de Intersessão. São é/es os Cardeais italianos Lercaro e Roberti e o ar
mênio Agagianian. Essas nomeações, às vésperas do início da 2." Sessão, dão a 
entender que o Papa manterá a Comissão mesmo durante o desenrolar do 
Concílio. 

Ao mesmo tempo, Paulo VI nomeava o Cardeal Siri, de Gênova, Presi
dente da Conferência Episcopal Italiana - um dos mais sérios concorrentes 
com Montini à sucessão de João XXII I - e o cardeal Wyszynski, primaz da 
P<llônia, para integrarem o Conselho de Presidência do Concílio. Os membros 
dêste Conselho (êles eram 10) são os que presidem, em rodízio, a cada uma 
das Congregações Gerais. 

Não se sabe ainda qual vai ser a ordem do dia. Um teólogo europeu, 
bem informado, nos dizia recentemente que, com muita probabilidade, se par-
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tiria de um esquema que não apresentasse grandes dificuldades. Em seguida, 
ir-se-ia ao esquema Da Igreja, o tema central de todo êste Concílio e sôbre o 
qual, já na Li! Sessão, os Padres Conciliares tanto insistiram. 

Merece destaque o fato de que algumas Comissões já trabalharam du
rante a intersessão, fazendo apêlo oficialmente a leigos, de modo especial aos 
membros do Comitê Permanente dos Congressos Internacionais para o Apos
tolado dos Leigos (COPECIAL) e ao Comitê Central das Organizações Interna
cionai. Católicas (O. I . C. ). Seria o prenúncio de uma p"esença oficial dos lei
gos, homens e mulheres, na Aula Conciliar? 

D. Mareillo Gonzalez, Arcebispo de Saragoça e um dos subsecretários do 
Concílio, anunciou em entrevista que a Comissão de Coordenação vai ampliar 
a maneira de informar sôbre os trabalhos do ·Concílio. De modo especial, uma 
Comissão de Bispos das principais línguas desenvolverá, verbalmente, cada dia, 
para os jornalistas, o comunicado oficial da sessão. 

• * * 

2. Enquanto em Roma as diversas Comissões se reuniam para rever os 
antigos esquemas ou preparar novos, o Episcopado de vários países ia fazendo 
apêlo aos especialistas das ciências sagradas - e profanas quando necessário 
- seja para lhes pedir textos elucidativos sôbre os problemas em foco, seja 
para com êles se reunir e aprofundar os temas. Assim têm agido os episcopa
dos da Alemanha e Áustria, da Bélgica, da Espanha, da França, da Holanda. 
Assim também o fêz o Episcopado Argentino que, aliás, deu publicidade a uma 
série de votos para o Concílio, relativos, sobretudo, a alguns aspectos da parti
cipação no Concílio e ao esquema sôbre a Igreja. 

No Brasil, a Comissão Central da CNBB confiou à Comissão Teológi
ca (1) da mesma Conferência a orientação dos estudos que pudessem facilitar 
a preparação do Episcopado. Com a chegada dos primeiros esquemas (12) e 
a decisão de Paulo VI retomar imediatamente o Concílio, a Comissão se re
uniu a 6 de julho e resolveu convocar um pequeno número de sacerdotes, se
culares e religiosos - assim como alguns leigos - a fim de que êstes trou
xessem a sua contribuição. Programou-se uma Semana de Estudos, no Rio, 
de 22 a 26 dêsse mesmo mês. Os participantes foram divididos em três co
missões, cada uma delas devendo abordar alguns dos esquemas do Concflio. 
Nas comissões se destacava alguém para apresentar, sôbre cada esquema, um 
primeiro texto. Debatido na própria comissão, era o texto levado, desde que 
aprovado, a plenário. O documento final, que foi remetido a todos os Bispos 
do Brasil, comporta uma análise de cada esquema, com observações a respei .. 
to, situando os principais pontos em debate; alguns dêsses textos foram acom-

(1) - Esta Comissão Teológica foi instituída pelo Episcopado, ainda em 
Roma, durante a Primeira Sessão do Vaticano TI. Ela é presidida por 
D. Agnelo Rossi, .Meeblspo de Ribeirão Preto e Inclui D. Aloisio LOr8-
cheider. o.f.m., Bispo de Santo Angelo <R.a.8.) e D. Martlnho MI
chler, o.s.b .• Abade do Mosteiro do Rio. 
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panhados. de uma pequena bibliografia destinada a facilitar aos Bispos o estu
do pessoal dos diversos assuntos. 

Com _8 chegada de dois novos esquemas, mais exatamente, dos dois 
últimos capítulos do esquema Da Igreja e do esquema sôbre o Sacramento do 
Matrimônio, foi promovida uma nova reunião de 22 a 24 de agôsto, com o 
mesmo fito que os Dias de Estudos de julho. 

A Comissão Teológica está penl,ando também em programar uma sé
rie de conferências, já em Roma, durante o 2.0 período do Concílio. Os temas 
seriam sugeridos tanto pela Comissão Teológica como pelos próprios Bispos; 
e as conferências destinadas a facilitar cada um a se per em dia com o estado 
atual das ciências sagradas ou profanas no que se refere aos pontos de maior 
alcance e gravidade. -

NOS DOMfNIOS DO ECUMENISMO 

1. Milenário do Monte Atos.- A vida monástica não teve início somen
te no Oriente, onde, desde os primeiros séculos, manifestou uma admirável via 
talidade e de onde se transmitiu ao Ocidente. Até hoje, a vida das Igrejas Orto
doxas traz como marca caracterfstica e saliente a presença dos monges-, O cena 

tro mais célebre do monaquismo ortodoxo é, sem dúvida, O Monte Atos, uma 
quase ilha da Grécia continental! tôda ela ocupada por numerosos mosteiros 
que já abrigaram algumas dezenas de milhares de monges. Hoje, conta ela com 
uns 3.000 aproximadamente. Pois bem, no passado mês de junho, a vida mo
nacal no Monte Atos completava mil anos. As festividades que haviam come
çado em Constantinopla, em março, junto" sede do Patriarcado, se prolonga
ram até 24 de junho, onde foram encerradas na própria montanha santifica
da. Estiveram reunidos, nessa oportunidade, um tão grande número de patriar
cas ortodoxos, como não se via há séculos. Convidados, também comparece
ram anglicanos, luteranos, protestantes reformados. E uma numerosa delega
ção cat6lica, integrando, de modo especial, monges italianos, franceses, belgas 
e alemães, além de professôres universitários e persor.elidades políticas. 

2. Em Moscou, para o jubileu episcdpal do .Patriarca Alexis. - Em mea
dos de julho, o Patriarca Alexis celebrou o 50.0 aniversário da sua sagração 
episcopal. Foi a ocasião de grandes festividades, para as quais o Papa Paulo VI 
designou, como seus representantes, D. Charriere, Bispo de Lausanne, Gen~hra 
e Friburgo (Suíça) e Mons. Dumont, diretor do Centro Istina de Estudos Ecu
mênicos ge Paris. Esta delegação católica era a primeira a tomar parte numa 
cerimônia oficial da Igreja Ortodoxa russa desde não sei quantos séculos. 
D. Charriere, que teve a oportunidade de discursar nessa ocasião e se referir 
ao movimento de reaproximação, assim se exprimiu: "A base dês se esfôrço 
só pode ser a verdade a justiça; seu clima, a liberdade; a mola e a alma, a ca
ridade e o amor. Essa aproximação não pode ser dirigrda contra ninguém, nem 
tampouco em vista de quem quer que seja"'. 

De passagem por Paris, o Bispo de Lausanne dizia ao representante de 
"La Croix": Ainda que deva reservar, como é normal, o essencial de min~as 
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impressões para a Santa Sé, dir-lhe ... 1 o que todo mundo dizia em Moscou, o 
que eu já disse. aquilo que o próprio Patriarca Alexis não cansou de dizer: "," 
uma nOVa etapa, irreversrvel, das relações entre a Igreja Ortodoxa' russa e a 
Igreja Católica romana". 

3. Quarta Conferência Mundial de Fé e Constituição. - Fé e Constitui
ção é um Departamento do Conselho Mundial de Igrejas, dedicado aos estu
dos doutrinais do cristianismo, sobretudo em vista do movimento ecumê
mco. Realiza suas reuniões mundiais cada 10 anos, mais ou menos (1927, 

,em Lausanne; 1937, Edimburgo; 1952, Lund). A dêste ano, de 12 a 26 
de julho, se realizou em Montreal (Canadá). O Cardeal Léger, Arcebis
po de Montreal, não se contentou em designar o Padre Be,aubien, jesuíta,Dire
tor do Centro Ecumênico da diocese, para presidir ao comitê de organização 
de uma manifestação de fraterriidadecristã. lôle indtou todos os fiéis da ar
quidiocese a "rezar nas perspectivas de fé e não por simples cortesia, pelos 
irmãos cristãos lá reunidos". 

Além do mais, a Igreja Católica estêve presente graças a cinco observa
dores e uns 15 convidados, todos - exceto um (europeu) - dos Estados Uni
dos e do Canadál Vários teólogos católicos europeus, especialistas em ecume
nismo, participaram como jornalistas. Até agora, em nenhuma, outra Confe
rência do Conselho Mundial encontraram-se tantos católicos. Além do mais, 
foi a primeira vez que um sacerdote da Igreja de Roma, o exegeta norte-ame
ricano R. Brown, assomava à tribuna. 

Muito importante a notar: as cinco sessões em que se dividiu a Confe
rência se ocuparam de temas que se encontram, desde a 1.' Sessão, em pauta 
no Vaticano 11. Ei-Ias: a) - a Igreja nos desígnios de Deus; b) - a Escritura, 
a Tradição e as tradições; c) - a obra redentora de Cristo e o ministério da 
sua Igreja; d) - o culto e a unidade da Igreja de Cristo; e) - todos reunidos 
no mesmo lugar, o movimento ecumênico. 

Tôdas as fornadas começavam por um estudo bíblico e terminavam pe
la oração em comum. 



PROMUNDI VITA I 
A DISTRIBUIÇAODAS FôRÇAS APOSTóliCAS NO MUNDO 

I Congresso Internacional do HPrO 'Muncli VltaH 

(Essen, Alemanha, 3 a S de setembro de 1963) 

Pe. Tlago G. Cloin, C.55.R. 

Um enerme glebo, celocade em frente da mesa da presidência, enfei
tava e Salão. de Atas do I Cengresse Internaclenal "Pro. Mundi Vita", realizado 
de 3 a 5 de setembro. p.p., em Essen, Alemanha. Simbelizava êle e significado 
geral do encentre: a preocupação. cem as necessidades espirituais do mundo. 
inteire e a apresentação. pública de "Pro. Mundi Vita", depois de váries anesde 
atuação em âmbito. mais restrito., perante e fôre mundial. 

No. intuito. de contribuir para uma mais inteligente distribuição. das 
fôrças missienárias da Igreja, está e PMV erganizande um serviço. técnico. de 
infermaçãe, 'principalmente para es Superieres' e Superieras Maieres de países 
que dispõem de relativa abundância de pes90al missienárie, a respeite das ne
cessidades espirituais e pessibilidades pasterais de territóries menos favereci
dos. Daí e tema de Cengrese: "As necessidades espirituais da Igreja e a tarefa 
dos Institutes Religieses". 

Já antes do Cengresse, pela simples cemunicaçãe de temário. feita 'às 
instâncias que lidam cem e preblema da distribuição. de pesseal disponível, 
particularmente Superieres Gerais e Previnciais, tinha e "Pro. Mundi Vita" cen
quistado a simpatia de muites, come se manifesteu pela numeresa participa
ção. no. encentre em Essen. 

O primeiro. a se manifestar neste sentido. fei e Exme. e Revme. Mens. 
Fr. Hengsbach, Bispo de Essen e Presidente de Obra EpisoopalAlemã "Adve
niat", que, no. seu discurse inaugural, declareu: "~ muito. mais fácil para a 
"Adveniat" celetar alguns bilhões de cruzeires de que empregá-Ies beml Se e 
"Pro. Mundi Vita" nos puder indicar, na base de decumentaçãe <:>bjetiva, ende 
e ceme melher investir êste dinheiro., e "Pro. Mundi Vita" terá demenstrade 
seu direito. à existência, e nós, Bispes Alemães, ser-Ihes-em<:>s imensamente 
grates". No. decerrer de Cengresso, ,muites Superieres e Superieras Maieres 
deram semelhante testemunho quanto. 11 distribuiçoo de pessoal missienárle à 
disposição. ' 

I - Uma participação mundial 

Ninguém, nem mesmo. a cemlssãe que prepareu e Cengresse, espera
va tão. numeresa e tão categerizada participação.. Tinha sido intenção. limitar 
e número. de participantes a 120. Os pedides de admissão., porém, eram tan
tes que a cemissãe preparadora chegeu a admitir 220, superletando desta fer
ma e salão. do Cengresse, embera, tivesse negado a participação a uns 80 Su-
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periores Provinciais, para não falar em pessoas menos categorizadas. Estavam 
representados .t::ldos .os continentes, de modo que ·se possa falar em um Con
gresso Mundial. A Europa não podia deixar de estar em primeiro lugar. Da Ho
landa havia 53, da Alemanha 40, da Bélgica 23, da Itália 19 delegados. Esta
vam ainda presentes, embora COm menor número, França, Irlanda, Inglaterra, 
Suíça, Áustria, Espanha, Portugal e Dinamarca. Dos demais o'Jntinentes, o la
tino-americano estava em primeiro lugar, seguido pela África, América do Nor
te e Asia. A Sagr. Congregação dos Religiosos enviou um representante oficial 
na pessoa do Revmo. Pe. J. Hamer, O.P., Assistente Geral da Ordem dos Do
minicanos. Honraram·nos com sua presença também uma dúzia de Bispos, dos 
quais três do Brasil: Dom Eugênio de Araújo Sales, de Natal-RN; Dom Hono
rato Piazera, S. C. J., de Nova Iguaçu-RJ; e Dom Felipe Tiago Br:::ers, O.F .M., de 
Caravelas-BA. Ali se reuniram D1ais de 50 Superiores e Superioras Gerais ou 
delegados, uns 30 Provinciais e mais de 20 sociólogos e missiólogos. 

Mandaram outrossim representantes as grandes obras de ajuda finan
ceira e em pessoal: a OCSHA de Madrid, a "Misereor" de Aachen, a "Adveniat" 
de Essen e a "Oostpriesterhulp" de Tangeria, os Centros de Investigação Sócio
Religiosa da Suíça, Bélgica, Alemanha, Holanda, Colômbia e Japão, as Confe
rências Nack:mais de Religiosos de quase todos Os países da Europa, dos Esta
dos Unidos e do Canadá, e várias da América Latina, da Africa e da Asia. Jor
nais e semanários de diversos países participaram através de seus enviados, 
como também a réJdio e televisão alemã, de forma que os trabalhos d:l Congres
so tiveram na Europa Ocidental uma ampla cobertura. 

11 - A organização do Congresso 

A preparação técnica do Congresso estêve aos cuidados do Secretaria
do do "Pro Mundi Vita" da Holanda, o qual conseguiu uma equipe de colabo
radores em Essen, cheiiada pelo Revmo. Vigário K. Malangré, delegado para 
isso pelo Exmo. Sr. Bispo diocesano de Essen, Mons. Fr. Hengsbach, que as" 
sumira o patrocínio do Congresso. Todos os participantes exaltal"am a perfei
ção dessa mesma preparação. Os trabalhos do Congresso, como também as re
feições, realizavam-se na "Kolpingshaus", no centro da cidade de Essen; cora
ção da famosa região industrial d:l "Ruhrgebiet". Os participantes estavam 
hospedados em uma meia dúzia de estabelecimentos católicos, a uma distân
cia de 5 a 20 km. do centro da cidade, tendo à sua disposição um perfeito ser
viço de condução coletiva. 

As línguas oficiais do Congresso eram o alemão, francês, inglês e es
panhol. Havia tradução simultânea nestas línguas não apenas das conferências 
proferidas, mas ainda de tôdas as comunicações e avisos. Cada um dos. parti
cipantes dispunha de um pequeno aparelho transistorizado, podendo escolher 
entre. as quatro a língua que mais lhe convinha. 

Os trabalhos começavam às 9,00 horas. Nos dois primeiros dias, ha
via, na parte da manhã, três conferências e, na da tarde, das 14,30 hs. às 18,00 
hs., grupos de discussão sôbre temas preestabelecidos sempre nas quatro lín
guas. Np último dia continuaram, na pi=!.rte da manhã, os Grupos .de .discussão, 
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"realizando-se às 15,30 hs. a sessão do encerramento, com" a síntese das resolu
ções dos grupos de trabalho e as conclusões do Congresso. 

A comissão organizadora não esquecera a parte social d~ Congresso. 
No primeiro dia houve, das 20 às 21,30 hs., na "Münsterkirche", concêrto de 
órgão com côro de liturgia 0riental; no dia seguinte, à mesma hora, reuniram
se os participantes, inclusive as Religiosas, no Hotel Kaiserhof, para uma noite 
de confraternização com " coc ktai]", e no últim-a dia organizou-se uma excur
são em visita à mune/ialmente famosa fábrica Krupp, terminando com um 
banquete festivo no grande Restaurante Gruga. 

I I I - Os tr.balhos do COl1gresso 

A preparação científica do Congresso tinha sido confiada à FERES 
(Federação Internacional de Institutos de Investigação Sócio-ReligkJsa) que 
apresentou à Assembléia três notáveis monografias sôbre áreas espiritualmen. 
te necessitadas de três diferentes continentes: o Brasil e seu Nordeste, o Congo 
e Ceilão. Preparara além disso uma exposição de dezenas de mapas geográfi~ 
cos e quadros estatísticos referentes ao tema d'J Congresso: liAs necessidades 
espirituais na Igreja e a tarefa dos Institutos Religiosos". 

Sua Exa. Mons. Hengsbach, Patrocinador do Congresso, pronunciou 
um notável discurso inaugural, salientando a "vocação" do "Pro Mundi Vita" 
para a Igreja universal. Delineou 05 exórdios do movimento, como tinha sido 
lançado em Paris em 1961 (cfr. Revista da CRB, 1961, págs. 679-686) e cama 
tinha funcionado, desde então, em via de experiência, quase exclusivamente em 
benefício do Brasil, COm resultados tão positivos que c:>nvinha iniciar as ativiM 
dades do PMV em âmbito mundial. Pois, era indispensável criar um órgão 
técnico na Igreja que pudesse informar e orientar 'Os respectivos responsáveis 
do envio de f6'-ças apostólicas a respeito das necessidades objetivas e possibili
dades pastorais das várias regiões. 

No primeiro dia, três conferencistas elaboraram os fundamentos do 
Movimento "Pro Mundi Vita". 

Ao abrir, o conhecido sociólogo, Abbé FranÇ'Jis Houtart, Diretor do 
Centro de Investigação Sócio-Religiosa de Bruxelas, Bélgica, fêz uma exposição 
magistral sôbre "A tarefa da Igreja perante as transformações das estruturas 
sÓCÍ'~Reconômicas nos países em vias de desenvolvimento". Estas transforma~ 
ções são tão profundas e tão rápidas que criam para a Igreja problemas total
mente novos e de proporções imensas. Se a Igreja não estiver presente a estas 
transformações, sua fôrça conquistadora em terras pagãs se frustrará e sua in· 
fluência em terras católicas, CQmo na América Latina, não se manterá. Perante 
estas transformações, a Igreja tem que descobrir novos caminhos e novos meios 
de apostolado. Nêste particular, a responsabilidade dos Religiosos em tais ter
ras é maior do que nunca. 

O Revmo. Pe. Dr. L. Grond, O.F.M., Secretário-Geral da FERES em Fri
burgo, Suíça, dissertou sôbre "As necessidades espirituais e as fôrças apostó· 
licas nn mundo", apresentando um inventário por um lado das áreas espiritual. 
mente subdesenvolvidas e por outro do pessoal missionário, eventualmente à 
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disposição, nos pa(ses mais favorecidos; Suas idéias sôbre a noção de "-área es
piritualmente subdesenvolvida". provocaram vivos debates durante o Con-
gresso .. -

o Revmo. Pe. J. Hamer, O.P., Secretário da comissão para a uni
dadeda Igreja, em Roma, e delegado da Sagr. Congregação dos Religiosos, ela
borou os prindpios teológicos da tarefa dos Religiosos perante as regiões ne
cessitadas, deduzindo-os dos próprios votos religiosos, oomo consagração a Deus 
e à humanidade. Era a visão tom(stica sôbre a vocação dos Religiosos para o 
apostolado. 

No segundo dia, outros três conferencistas apresentaram aplicações 
práticas da idéia que domina o "Pro Mundi Vita". 

Falou, primeiro, o Secretário-Geral da Conferência dos Religiosos do 
Brasil sôbre as condições pré-requeridas para que uma região espiritualmente 
subdesenvolvida possa receber ajuda sistemática e eficaz. O prindpio funda
mentai é que exista um plano de pastoral que revele os pontos estratégicos e 
os setores vitais da Pastoral da região, de forma a ser possivel uma ajuda estru
turai. Além disso, é de suma utilidade que haja um serviço de assistência às 
Ordens e Congregações religiosas que vêm estabelecer-se na área, ajudando-as 
e acompanhando-as na escôlha da obra a ser tomada, evitando improvisação, 
imediatismo e dispersão de fôrças. O conferencista ilustrou seu tema com exem
plos positivos e negativos da distribuição dos Religiosos no r:lrasil; 

O.Revmo.Mons. J. Jadot, Diretor das .. Obras Ponlif(Cias das Missões 
da Béltllca, em Bruxelas, fêz uma pormenorizada exposição sôbre o' plano de 
Pastoral do Episcopado congolês: sua origem, seu conteúdo e seu funcionamento. 

Como último dos conferencistas, falou o Revmo. Mons. Ivan D. IlIich, 
Diretor do Centro de formação intercultural de Cuernavaca, no México, qua
lificado pela imprensa de "enfant chéri" do Congresso. Seu tema foi: "Prind
pios da formação mission'ária do pessoal disponível". Fazendo uma exposição 
sôbre o problema da formação intercultural ou da aculturação do pessoal mis
sionário, elaborou a repercussão da mesma para os Religiosos e Religiosas sÔ
bre a prática dos três votos, pobreza, castidade e obediência. 

Várias comunicações cientificas' por escrito completaram o temário 
do Congresso: "Alguns aspectos sócio-religiosos do desenvolvimento mundial 
nos próximos dez anos", pelo limo. Sr. C. Thoen; "A tarefa dos leigos peran
te as· necessidades espirituais em regiões em vias de desenvolvimento", pelo 
limo. Sr. A. Vaniste~ael, Secretário-Geral do Sindicato Operário Internacio
nal e"l Bruxeías, Bélgiéa; "Um Plano de Pastoral: seu significado e funciona
mento", pelo Exmo. e Revmo. Sr. Dom Eugênio de Araújo Sales, Administra
dor Apostólico de Natal-RN, Brasil; "A tarefa das Conferências Nacionais de 
Religiosos em pa(ses que dispõem de relativa abundância de pessoal missioná
ri6", pelo Revmo. Pe. L. Hertsens, P.B., Secretário-Geral da Conferência dos 
Religiosos da Bélgica; "A proporção nymérica entre o clero secular e regular 
nas regiões de origem européia", pelo Revmo. Mons. J. Dellepoort, Diretor d~ 
Seminário Eúropeu de Maastricht, Holanda; "Educação e formação dos mis
sionários, pelo Revmo. Pe: Dr. F. Verstraelen, S.V.D., Diretor do Centro 
"ContaI<> dos continentes" em Soesterberg, Holanda. 



A' DISTRmmçAO'DAS FÔRÇAS APOSTôLICAS NO MUNDO 

Os temas a serem estudados em grupos ·de trabalho concentraram-se 
em redor de três idéias capitais: 1) a Igreja perante as transformações sócio
econômicas em regiões em vias de desenvolvimento; 2) os critérios de áreas 
espiritualmente subdesenvolvidas e suas funções; 3) as atividades cio "Pro Mun
di Vita" a, respeito destas áreas, 

IV ~ A idéia.."estra do Congresso 

A idéia que dinamizou o Congresso, desde o início até o fim, foi a 
originalidade e a urgência cio projeto de o "Pro Mundi Vita" organizar um 
serviço técnico de informação em função de uma mais inteligente distribuição 
das fôrças missionárias da Igreja no mundo inteiro, Todos deploravam, espe
cialmente 'Os Superiores e Superioras Maiores e os representantes de Federações 
Nacionais de Religiosos, que tal serviço, depois de tantos séculos de ação missio
nária, ainda não existe na Igreja: "Estamos aprendendo o abc do emprêgo do 
pessoal apostólico no mundo", Como é possível que somente em 1963 come
çamoos a pensar na linha do "Pro Mundi Vita"?, " 10 isto de que estamos pre
cisandoo em primeiro lugar"", Estas e semelhantes expressões ressoaram do 
início ao fim nos grupos de trabalho, nos corredores da "Kolpingshaus" e nos 
encontros ocasionais' aos intervalos. 

Todos se sentiam perfeitamente cônscios da grande responsabilidade 
de tal serviço técnico: a de apreciar as proporções e dimensões da necessidade 
espiritual e as possibilidades pastorais das regiões dos vários continentes, e a 
de estabelocer, com base nestes daclos, certas prioridades quanto ao atendimen
to a pedidos de pessoal missionário, Inicialmente, muitos se perguntavam: 
"Como será posslvel estabelecer tais prioridades? Será que já temos suficiente 
visão sôbre as necessidades em âmbito mundial? O "P"O Mundi Vita" não en
trará fàcilmente em conflito com certas instâncias eclesiásticas de regiões que 
se julgarão esquecidas ou prejudicadas?':, Mas, considerando que um certo 
planejamento mundial é indispensável para não continuarmos a rofrerde tanta 
improvisação, imediatismo e dispersão de fôrças, eque,talplanejamento exige 
uma cerla jerarquia de prioridades, por mais elem.entar,que seja, concluiu-se 
unârtimemente que o "Pro Mundi Vita" enfrenlasse .. ,c:orajosa mas prudenle
mente esla delicada tarefa, Antes de mais nada, será necessário que o. PMV tr,.
balhe sislemàticamente em conseguir a documentação, objetiva já exislenle a 
respeito das necessidades espirituais e possibilidades pastorais nas diver
sas parles do mundo para poder comparar-lhes a natureza e grau de urgência. 
Perguntas como as seguintes não podem ficar eternamente sem resposta: 1) 
"Qual o tipo' de atividade apostólica é o, mais urgentll em terras pagãs com uma 
milenar história cultural, COmo no Japão, na. India e. na Indonésia, ou lerras 
recentemenle emancipadas do colonialismo. eurQpe.u". cc>mo na África, ou em 
terras tradicionalmente católicas, como na América Latina?" 2) "Quais são os 
pontos estratégicos e.os setores mais vitais para a Pastoral da Igreja, p. ex. na 
América Latina em geral ou no Brasil em particular?". 

Compreende-se fàcilrnenle que o tempo. ainda. não está maduro para 
responder a tais perguntas de um modo .oficial e autqrl~"dp" Para tanto serão 
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necessários ainda muitos anos de pesquisa e de estudo. Mas o "Pro Mundi 
Vita", mesmo sem mandato oficial eclesiástico, deve iniciar, em forma de ini· 
dativa particular, êste trabalho. Funcionará como um serviço técnico de in
formação para os que espontâneamente o procuram, particularmente para Su
periores e Superi'Oras Maiores, e como tal poderá ser uma valiosa contribuição 
para uma mais inteligente distribuição do pessoal missionário no mundo in
teiro. 

Um dos participante!>, altamente categorizado, me declarou: "Assisti, 
nos últimos anos, a uma série de congressos católicos internacionais, mas em 
nenhum dêles senti tanta vibração e tanta vontade decidida de levar avante uma 
idéia como nêste Congresso do "Pro Mundi Vita" 

V - Os Iim;tes dQ resultado 

O Congresso teve, quanto ""' resultado obtido, também seus limites. 
Não conseguimos, no decOI'rer do Congresso! estruturar juridicamente a As
sembléia do "Pro Mundi Vita". O obstáculo fundamental era a heterogeneidade 
dos participantes: havia Bispos, Sacerdotes, Irmãos, Irmãs, leigos e leigas; ha
via Superiores e Superioras Gerais, Provinciais e simples súditos; havia delega
dos de Conferências Naci·onais de Religiosos, de Institutos de Investigação, de 
organizações de ajuda e participantes puramente a titulo pessoal. Quam de to
dos êstes devia integrar a Assembléia do "Pro Mundi Vita" com direito a voto? 
I mposslvel colocar todos êstes em pé de igualdade! A comissão especial para 
estudar o assunto não conseguiu concluir seus trabalhos em tão breve espaço 
de tempo. 

Outra dificuldade era a indicação do Secretário-Geral do PMV que, em 
âmbito mundial, articulasse os trabalhos de conseguil' a documentação neces
sária a respeito das áreas espiritualmente subdesenvolvidas, de apreciar o ma
terial e aplicar-lhe os .critérios de prioridade e de divulgar os resultados atra
vés de um boletim. _A Diretoria do PMVt secundada por alguns congressistas de 
grande influência, sugeriu para 'O cargo o Secretário-Geral da Conferência dos 
Religiosos do Brasil, alegando que o mesmo tinha sido o co·fundador do "Pro 
Mundi Vita", acompanhara desde o início suas atividades, especialmente em 
benefício do Brasil, e se";a particularmente indicado pelo conhecimento de vá
rias línguas modernas e pelos intensos contatos com as Federações de Religio
sos não apenas na América Latina, mas também dos Estados Unidos, do Cana
dá e dos países da Europa. A objeção de que seria um "testimonium pauper
tatis" da parte da Europa se não se pudesse encontrar ali uma pessoa apta para 
êste cargo e de que a Conferência dos Religiosos do Brasil não estaria de acôr
do com tal nomeação, recorrendo eventualmente à Santa Sé, fêz com que se 
tomasse uma decisão imprevista até aquêle momento: organizar-se-á, no pr6xi
mo aho, um nôvo Congresso do "Pró Mundi Vita". Nêste ínterim, uma oomis-" 
são especial elaborará a composição jurídica da Assembléia e o projet", de co
tização dos membros e prOCUréll"á encontrar a pessoa que possa desempenhar 
o cargo de Secretário-Geral. 

Quanto ao Secretariado permanente do "Pro Mundi Vita", decidiu-se 
que continuasse provisoriamente a funcionar em Tilburgo, Holanda, (Gasthuiss-
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traat 54). À pergunta de I"(luitos congressistas por que o· Secretariado estava 
localizado nêsse· país e nessa cidade, respondeu a Diretoria: "O Superior Ge
rai de uma CÓrigregação religiosa cedeu graciosamente ao "Pro Mundi Vita", 
na sua nova casa generalícia, recentemente inaugurada em Tilburgo, uma sala 
de 160 m2, representando um valor de aluguel de Cr$ 5 .. 000.000,00 ao ano. Se 
alguém oferecer, quer em Colônia, quer em Bruxelas, quer em Paris, semelhan· 
te benefício ao PMV, a Diretoria não hesitará em· transferir imediatamente o 
Secretariado permanente para qualquer unia dessas cidades. 
Conclusão 

No discurso de encerramento, o Revmo. Pe. Dr. Dietmar Westemeyer, 
O. F. M., Presidente da Conferência dos Superiores Maiores da Alemanha e 
Presidente do Congressol lembrou aos congressistas o que o "Pro Mundi Vita" 
deve ao Revmo. Pe. Montanus Versteeg, O. F. M., da Holanda, apontando-o 
entre os presentes: "lOste é o homem que lança cada cinco anos uma idéia ge
nial no mundo. !':Ie foi o mentor intelectual do primeiro Instituto de Investi
gação Sócio-Religiosa, KSK, na Holanda, do nôvo rumo da pregação das Santas 
Missões, do apostolado especializado junta- às emprêsas e, recentemente, do 
"Pro Mundi Vita". Mas êle é um "visionário", quer dizer, êle lança a idéia, 
consegue transmití-Ia a outrem e. criar o ambiente para sua realização, mas não 
é capaz de organizar a execuçã-o de sua ':visão", e FHltão ... êle cai fora do 
movimento! E: a grandeza e a limitação do "visionário"., Assim foi com as três 
primeiras iniciativas geniais, assim poderá acontecer também com a quarta, a 
do "Pro Mundi Vita". A nós rodos incumbe agora a tarefa de dar consistência 
à idéia do "Pro Mundi Vita", organizando-lhe uma sólida estrutura e um efi
ciente quadro exeçutivo_ A idéia do PMV não pode morrer"l E terminou, apon
tando o enorme globo em frente da mesa da presidência: "Inspiremo-nos na 
"visão" do Pe. Montam,s, que tem êste globo na cabeça e no coração"! Hila
ridade generalizada e estrondosa ovação para O mentor intelectual do "Pro 
Mundi Vita" .. 

As atas do I Congresso do "Pro Mundl Vita", realizado em Essen, de 
3 a 5 de setembro p. p _, serão brevemente publicadas em alemã<>, francês, in
glês e holandês _ O volume dará por extenso as conferências proferidas, as co
municações apresentadas por escrito, as resoluções dos grupos de trabalho, as 
conclusões do Congresso, como ainda o rico material de mapas geográfioos e 
quadros estatísticos preparados pela FERES internacional. Constituirá êle um 
preciDso instrumento de trabalho para Cúrias generalícias e provinciais de Or
dens e Congregações religiosas, para Secretariados de Conferências Episcopais 
Nacionais ou Regi'onais e de Federações Nacionais de Religiosos _ As casas de 
formação de Institutos masculinos como femininos encontrarão nêle farto ma
terial para o estudo de um &os problemas mais candentes da Igreja contempo
rânea. Para todos, Religiosos e Religiosas, como também para 05 leig0s,·a ':1. 
tura"-dêste livro significará um enriquecimento de sua visão sôbre a vocaçao 
missionária da Igreja inteira e a urgência de uma mais inteligente distribuição 
das fôrças apostólicas no mundo. 

"Pro Mundi Vita" (Jo 6,52)1 Pela vida do mundo! 



I ATUAliZAÇÃO E RENOVAÇÃO I 
MISSJlO E RELIGIOSA ( 1) 

Pe. Dr. Heriberto Bulkow,kl, SVD 

Introdução 

No mundo de hoje existe um milhão de Religiosas e 60.000 são con
templativas. Elas se distribuem assim: 61 % vivem na Europa, 21 % na Amé
rica do Norte, 8% na América Latina, 4% na Ãsia, 2% na África e Oceânia. 

1 - Que grande exércit<:> ao serviço do Reino de Deus e da Igreja! 
Aproveitar ainda melhor destas fôrças no apostolado moderno e indicar os 
caminhos dum aproveitamento mais fecundo, eis a finalidade do tema. 

Falar da "Mis.io e d. Religiosa" lembra antes de tudo que a pró
pria.lgreja. é· essencialmente' missionária, porque 'enviada a todos os tempos e 
raças e continentes. Como continuadora da obra da redenção de Cristo, como 
O Cristo vivo nos tempos a Igreja traz a mensagem da Encarnação e Redenção 
por seus filhos, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e mesm<:> pelos 
simples fiéis que, conforme seu estado, participam desta missão redentora de 
sua Mãe. 

Se o têrm<:> "missionário" vale para todos os tempos para a Igreja, 
hoje aplicam6-lo dum modo especial em vista da descristianização dos pró
prios povos que se chamam católicos, em vista da defecção das massas. A 
ação missionária quer hoje diretamente "evangelizar" como no tempo dos 
Apóstolos, irradiar de nÔvo o Cristo. Pois, a grande idéia que deve animar o 
missionário é: eu sou testemunha do Cristo, eu lev<:> Cristo ao tempo de hoje, 
às almas, ao meio em que vivo e trabalho. Falando em nosso tema da "Mis-

rIj são e da Religiosa", preocupamo-nos de como dar à Religiosa "consciência 
missionária", de viver como testemunha de Cristo, como a Religiosa pode le
var Cristo à sua própria comunidade religiosa e ao campo de seu apostolado. 

2 - Não é tarefa fácil, pois trata-se de algo que é sobrenatural, ou 
melhor, de algo que se extende a duas dimensões diferentes: de um lado a 
ação direta missionária se desenv<:>lve no mundo natural, humano; doutro, a 
salvação, a graça, a vida divina e espiritual são do mundo sobrenatural e di
vino. Estas duas dimensões são características no Apostolado da Igreja e não 
r<:>dem ser separadas sem prejufzo para o Reino de Deus. Para a Religiosa 
concretiza~se o aspecto sobrenatural na essência de Seu estado que é a consa~ 
gração a Deus. Assim, concretamente, temos que considerar dois princfpios 
que regem a atuação missionária da Religiosa: a sua consagração a Deus e o 
próprio apostolado. 

3 - Em vista das condições e circunstâncias da vida moderna im
põe-se a necessidade duma revisão e adaptação tanto da vida espiritual de 

1) PpJest.ra prof-erida no Instituto de Ciências Religiosas Mater Cbristi, S.P. capo 
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consagrada a Deus como de seu ap0stolado moderno. Qualquer reforma ou 
revisão ou adaptação sólida não pode abstrair dês!es dois princípios, porque 
são inseparáveis. Qualquer que seja o aposblado da Religiosa, ela sempre age 
como consagrada a Deus e é preçi.~a.rnente a consci~ncia e vivência desta con
sagração que lhe dá mais fecundidade no seu apostolado. Devemos incluir em 
n:1SSO apostolado os -meios, as -ciências e técnicas as mais modernas, como a 
Psicologia, Pedagogia, estatísticas, inquéritos, questionário, trabalho em equi
pe, etc., mas não podemos esquecer que a obra da redenção das a.l~a~, s~a 
santificação, é obra essencialmente s'Obrenatural, porque obra da graça de 
Deus, que . .l'!os vem peJa. união cOm Çristo, pela oração e pelo sacrifício. 

. E.m nossa exposição explicamos, primeir":,)" os dois princípios orienta· 
dores da ação missionária da Religiosa, sua consagração a Deus e o próprio 
apostolado. .. 
. . . Eni segui~a, perguntamo-nos a respeito da nmovação que é r:~visão, 

·adaptação e formação, nestes dois princípios orientadores da vida espiritual 
de consagrada a Deus e do próprio apostolado. .. . 

! " 

I - CONCORitENCIA DE DOIS PRINCIPIOS 

A consagração a Deus 

o estado religioso é, conforme o cân. 487, um estacb estável de 
vida em comum onde se observa,- além dos m"andamentos e preceitos comuns, 
os conselhos evangélicos pelos votos da obediência, castidade e pobreza. Po
de~os incluir"em nossa exposiçâo também os in,stitutos religiosos que não 
têm votos públicos e os institubs seculares que não têm nem votos públicos 
nem vida em comum. Porque todos confessam a perfeição evangélica seja no 
convento seja no mundo, como finalidade de sua existência. 

1) O pensamento fundamental de nosso estado de religiosos for-
nece-nos São Paulo, na sua I. carta aos Corintios, Capo 7, W. 32-34: 

"O que está sem mulher, está cuidadoso das coisas que são 
do Senhor, como há de agradar a Deus. Mas, o que está casa
do, está cuidadoso das coisas que são do mundo, como há de 
dar gâsto à sua mulher; e dês te modo está dividido. E, a mu· 
Iher solteira e a virgem, cuida das coisas que são do Senhor, 
para ser santa no corpo e no espírit>o. Mas a que é casada, 
cuida das coisas que são do mundo, de como agradará ao 
marido" . 

Pelos votos, sobretudo pelo voto da castidade, consagramo-nos às 
coisas de Deus, de como agradar a Ele. Esta orientação total de nossa perso· 
nalidade, não somente de nossa afetividade, é o essencial de nosso estado. Por 
isso, Santo Tomás e com êle os teólogos vêem na consagração total, na dedi
cação absoluta a Deus, o mais essencial e mais profundo do estado religbso. 
É êste o grande significado teológico do voto da castidade, na base do texto 
de São Paulo, motivado pela caridade teologal e pelo Esprrito Santo, esprrito 
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virginal de consagrar nossa personalidade tóda a Deus e às coisas divinas. E 01 
uma consagração totar. E o significado mais belo e mais positivodo"voto d. 
castidade. 

2) O estado religioso lembra ao vivo o direito de Deus sóbre sua 
criatura. ~ um testemunho vivo e existencial de que Deus é o valor supremo 
e absoluto, expressão mais forte do senso religioso e do senso absoluto na 
vida do homem para com seu Criador. E a afirmação da Transcendência di
vina e, no dizer do Antigo Testamento, da Santidade de Deus, da qual o Reli
gioso quer participar mais diretamente. E o testemunho de que Deus merece 
ser amado e ser escalhido como único objeto de preocupação de uma cria
tura. 

Esta referência direta a Deus é motivada, no religioso, pela sêde do 
Absoluto, pela saudade de Deus que o próprio Deus colocou no caração hu
mano. Existir para Deusl É êste o sentido profundo da consagração total a 
Deus. Pois, ao Deus Absoluto sàmente é digno um serviço absoluto e total. 

3) Consagração a Deus. Penetremos mais no seu sentido existen
cial e concreto bíblico. E a consagração à vida espiritual, à vida de intimida· 
de com Deus, conforme São João (Jo. 1,4-5) "uma comunhão com o Pai e 
seu Filho Jesus Christo", acrescentemos, "no Espírito Santo", e na oração sa· 
cerdotal (Jo. 17,21): "Para que sejam todos um, como tu Pai o és em mim, 
e eu em ti, para que também êles sejam um em nós". 

Se o cristão no mundo tem esta vida, porque batizado, que se com
põe dos três elementos, da graça santificante, da Trindade habitante em seu 
coração e das três virtudes teologais, o Religioso faz, por sua consagração a 
Deus, desta vida espiritual uma consagração profissional, consagrando-se por 
profissão, à intimidade com Deus Trindade pela graça e pelas virtudes teo
logais. 

Por esta consagração à intimidade com Deus Trindade dá-se o va
lor e a importância da oração para o religioso, pois a oração é intimidade vi
vida com Deus1 é, no dizer de Santa Teresa, a conversa de amizade com Deus 
por quem a alma se sente amada. 

2 - O Apostolado 

1) A base de obrigação para o apostolado, o simples cristão en
contra em seu batismo, como implantação na Igreja e camo membro da Igre
ja que é essencialmente missionária, êle se torna missionário, participando do 
sacerdócio de Cristo e de sua obra redent-ora. É a caridade teologal infusa que 
motiva diretamente esta obrigação. 

Maior obrigação, pelos votos, sobretudo da castidade, tem o Re
ligioso por estar mais unido a Cristo e com isso, à obra da Redenção, a seus 
grandes interêsses e finalidades de salvar-e santificar as almas. PoisJ os votos 
sendo em si atos da virtude moral de reHgião l têm sua causa na caridade ten-
logal, como também sua finalidade na mesma caridade. 

2) E' a união COm Cristo que dá valor sobrenatural ao apostolado do 
cristão e da religiosa. Cristo é, no falar dos teólogos, a causa principal, e <I 
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cristão e religioso, causa instrumental ou instrumento unido a Cristo, porque 
no apostolado não se trata de comunicar suas idéias e modo de viver, mas as 
idéias de Cristo, seu modo de viver, sua vida. É levar· Cristo para as almas, 
que se salvem, que se santifiquem. São Paulo o diz claramente: "Som~,~ ce
operadores de D~us" (1 Cor .3,9). Deus, Cristo é o principal no aposto .do, 
nós seus instrumentos que valem somente quando unidos a !,:Ie: cOm êle, 'r 

!,:Ie e n'êle trabalhamos, no Espírito Santo para a glória do Pai. Assim com-
preendemos o belo pensamento que o aposrolado é o desdobramento da En- "'-
carnação e Redenção do Calvário, porque dá a Cristo outras humanidades que 
se querem gastar pelas mesmas intenções que !,:Ie mesmo em sua vida mortal 
para a glória do Pai, de seu Reino, de sua obra. 

E se é na mesma finalidade de glorificar o Pai, de aumentar o Reino do 
Pai, como rezamos no Padre Nosso, é também no mesmo Esprrito, o Espírito, 
prindpio vivo e vital da Igreja, porque do próprio Cristo. É o Espírito Santo 
que deve fecundar o apostolado e dar-lhe esta fecundidade sobrenatural. 

3) Falando em especial da Religiosa, ela faz seus votos, na base 
dos sacramentos do batismo e da crisma para se consagrar a Deus e às coisas 
divinas, da Igreja e do Reino de Deus. Renunciando, sobretudo pelo voto da 
castidade, à maternidade humana, adquire a maternidade espiritual no Reino 
das almas. Como Santa Terezinha dizia de si mesma: eu quero ser mãe das 
almas. Esta maternidade espiritual, motivada pela caridade teologal, é a cau
sa próxima de sua consagração ao apostolado. Esta consagração ao apostolado 
da Igreja é tão coerente com o próprio estado religioso que não há, na Igreja, 
Ordem ou Instituto os mais contemplativos que sejam, como os Cartuxos, Tra
pistas ou as Carmelitas etc., que não seja essencialmente apostólico, quer dizer, 
essencialmente participação na obra redentora de Cristo e de sua Igreja. Por 
isso, o instituto religioso ou secular está essencialmente orientado para o ser~ 
viço seja espiritual ou corporal do próximo. Os próprios conventos contempla
tivos têm a grande missão de alcançar, pela oração e pelo sacrifício, fôrças es· 
senciais do apostolado, as graças às almas, na união mais íntima com Cristo e 
sua Igreja. 

4) Isso nos leva a uma distinção importante a fazer no aposrolado: 
o apostolado do ser, da presença, do exemplo e o apostolado do agir, aposto
lado direto e externo. 

Apostolado do ser, da presença, do exemplo. Por sua umao com 
Deus, sua vida na graça, o Religioso confirma o direito de Deus que alguém 
exista só para !':Ie. Quanto mais unido a !':Ie, tanto mais o religioso terá po-
der sôbre o coração de Deus na intercessão pelas almas e sua salvação, na sua./ 
oração e sua imolação silenciosas. É o apostolado do amor perfeito do qual 
São João da Cruz fala quando diz que um ato de amor perfeito é mais neces
sário à Igreja do que tôdas as obras exterfores. É o apostolado silencioso que 
pela comunhão dos Santos se comunica às almas alcançando-Ihes as graças 
para sua salvação e santificação. 

Apostolado ~ agir, direto e externo. É a ação apostólica que di ..... 
tamente atinge o próximo seja no apostolado do ensino, da ação social, de en
fermagem, de pregação, etc. Para ser apostolado sobrenatural, precisa de Ii-



gaç50 com o apostolado do ser de onde deve tlca. 'Ua f6r.a e ....., valo. so
brenatural, conforme a bela polavr. de Santo Tom~ !, "con templata elll. tr.· 
de ... ", transbordando da própria vtde com Deus pora comunicar aOS outros esta 
vida divina. Sem •• ta II~, a ... 50 apostólica loma .. agltaçlo apo:slóllca. 

Corno J' observamos, o apo:stolado desenvol_ .. em dun dlme,," 
'~" na do ~lUr.1 e divino a na do MNrol e humano . Na unl50 das 
duas d imensões COf),r.1<I • dificuldade pr~tlc.: unir, com oulros palavras, or.· 
.50 e oç&>. A modernizeçõo do apostolado,' enMS de tudo qvUtSo da dime,," 
,lo notural • humana. Pvla Imp ... n50 que fazem 05 novos m'todos, t~nlcu 
e ci&nclo. como a Psicologil • Pedagogia, esquece-se fkilmente • importân. 
di da prece. dos meios sobrenaturais. 

N. vld<! do Saot~ Igo'<:lo encontr&-oe O seguinte prioclpio belo que 
fal. desfa unl50 dos doi' fatores ou da! duas dlmens6es: "In ",,!lona contem· 
pl atlvu," _ n. IoÇÕO um contemplativo. E do S50 Vlaot. de Paulo dlzl •• 
an tiga li; 50 do Brevl~r",: "I)eo Jvg!1er lot""tus" - em tOdas es suas obra. 
est.va sempre atento a Deus. E &Ie e)(l!rceu um dos mal. fecundos lpo:stol .. 
dos diretos, na I~rejo. 

Recorda.,oo.oo$ ainda de que somos instrumenro. unido •• Cristo, 
de"","", ficar consclent ... que a mel, profundl angú.tla e • mel. Ylvida res· 
pon.abllidade polias alma. e sue ... Iva;io. n50 oos deve tirer • consci6n<:la da 
que o me,se,6 d'EI. e 6 EI. que de .... mond<!r operiros porl 'UI "",.se. Somos 
só"",n!e collboradores e In$lrurNlnlos. Pois, o Reino' seu, • obra de SIlva
.50 6 sua, l$!O 6. de Deu. e de Cristo. 

5) Quinto 110 apollolodo di RellgIo-u ob .. rv.mos alod. O seguln
le. E 550 Vicente de Peulo que Introduziu o opo:sto16do dirato da Religiosa na 
Igreja poli. fu"daçao das Irmlis Vicantlnas. 510 Frlncisco do Sal .. t&n1OU 
pouco ante. o mesmo, viu por6m ,UI fundloÇ50 d~ ! VI$lteodinas terminar 
nume Ordem do dausura fechada e PlIpol. FoI. situ ... 50 jurldiea do tempo 
que nlio permitIu e I1IlIliuç5:l da Ido!la de 510 Frands«> de Sales. S50 Vicente 
elconçou sua I1IlIlinçio em dedaro, expressemente quo e. Irmãs Vlceotln .. 
r'IIo eram rellgios .. (no sentido canônico de ent50) OU como .. dizia entlo 
"n50 arlm regullres". Depois dêla c .... teU, sob",tudo no s6c. XIX, o .pos. 
1OI6do feminino pelas fundIções de novos instllutos que se dedlaram p!'inci. 
PlIlm&nle aO apostolado dinlto nt tgreja. Le50 XIII declarou que . eram 
tambllm canOnlcamente In.tituIO, religiosos e seu. membtOs Religiosas. V .... · 
dado 6 que OI antIgos mosteiros das Beneditinas e outrls ordens ~inln .. 11· 
nhlm anexas e.colas em q .... ensinavam A Juven tude feminina, mas flavlm 
em seu. douslro •. (lO. cleusure PlIpol menor que Pio XII Introdu,iu). 

Hoje, no séc. XX, observamos Ym llÔYO fenOrneno. Pelo movimen
to feminino sobretudo em ""' .. o século, • mulhar alclnçou, na SOC:lecIade, uma 
perfella Igulldade e autonomie. O <l"e se ma"ilestl sobretudo na ocupac;.!iG 
do 1000, u proflssOeo, nl vida social, nos postos mais altos na polltlca e 
mesmo na clêocla a erte. Par. 510 Frlnclsco da Sales h .... ia prec:i .. mente aota 
dificuldade da sociologia t;OntemporAneo: a mulher perl"",", A flmllio, deve 
vivor em caSI, IImltadl • Ylda da. col .. s pequena. do lar. Tudo Ino mudou 
complatamente no mundo da hoje, paio menos " fora, porque nos conventos 
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femininos, que por maioria foram fundados no século XIX continua ainda o 
que se chama a "burguesia feminina das coisas pequenas" dêste tempo da 
fundação. A Religiosa, por isso, é tratada ainda como menor. Ao invés, hoje 
lá fora, ela adquiriu a consciência de sua dignidade e também de sua resp;>n· 
sabilidade pessoal como pessoa e. personalidade, dons máximos que Deus po· 
deria conceder-lhe na ordem da criação. 

Esta vitória legítima não pode deixar de influenciar também nos 
conventos femininos de hoje. Até provocou certos choques com as mentali· 
dades antigas do século passado, mas também, como já se pode observar, cer
tos alargamentos de horizontes e vistas como ar fresco em quartos fechados, 
uma abertura mais franca, mais natural a>os problemas de nosso tempo e eda 
Igreja de hoje. Este alargamento de horizontes e vistas, esta abertura, esta 
madureza deve trazer à Igreja novos impulsos e novas fôrças bem aproveita· 
das para o apostolado no tempo de hoje, é a preocupação da própria Igreja. 
Pois, a Religiosa é membro qualificado da Igreja, do Corpo Místico de Cristo, 
está ao lado do Clero como seu auxiliar, participando do mesmo ideal: levar 
Cristo às almas que precisam de seu Redentor. 

II RENOVAÇÃO NOS DOIS PRINCrPIOS DA CONSAGRAÇÃO A DEUS 
E DO APOSTOLADO 

A situação moderna da Sociedade e da Igreja nela obriga-nos a uma 
reconsideração de nossas fôrças espirituais disponíveis no Reino de Deus, de 
noss'os métodos de evangelização, de nossas técnicas em comparação com as 
técnicas, métodos modernos. Pois, uma grande parte da humanidade continua 
no paganismo e o próprio Cristianismo e catolicismo dos povos católicos e 
cristãos deve constatar uma defecção geral das massas de seus fiéis, uma des
cristianização crescente, sobretudo pelos mei-os de propaganda modernos como 
televisãof cinema, rádio e imprensa: tudo sem Deus, sem Cristo, sem a Igreja, 
e pelo ateísmo militante, contra Deus, contra Cristo, contra a Igreja. 

Tudo isso obriga a Igreja e seus filhos, e também a nós religiosos, a 
uma revisão de nossos métodos, a um recenseamento realista de nossas fôr
ças disponíveis, a uma revisão dos meios de nosso apostolado, a uma adapta
ção de nossos métodos à situação de nossos dias e à uma formação mais ade
quada para o trabalho apostólico moderno. 

Pio XII lançou em 1950 o têrmo de "adaptação" no 1.0 Congresso 
dos Estados de Perfeição em Roma, voltando depois várias vêzes à mesma 
idéia, convidando, de modo especial, as Religiosas a uma adaptação mais mo
derna e sadia. f': a aspiração grande da Igreja em se reunir no Concílio Ecumê
nico Vaticano 11, conforme a expressífo do inesquecido Papa João XXIII, 
"aggiornamento della Chiesa", pôr a Igreja em dia na situação moderna. Ins· 
piração do Espírito Santo'que quer sua Igreja eficaz-na -obra da salvação. E 
o nosso Santo Padre atual, Paulo VI, continua na mesma aspiração de João 
XXIII, tornar a Igreja· mais apta para a grande obra de redenção em nossos 
dias, para as almas de hoje . 

. Quando a Igreja convida as Religiosas para uma revisão e adapta· 
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ção, ela está consciente da finalidade grande desta' renovação: servir melhor a 
Cristo, servir melhor ao Reino de- Deus e suas almas em nossos dias. É a ca~ 
ridade teologal de Deus e do p·róXimo que deve n-os mover,a ·pena e angústia 
que tantas·e tantas almas se desviam da Igreja e da fonte de vida e luz que 
é Cristo, o Senhor. 

Pelo exposto .. anter.iormente . compreendemos aue- uma renovação não 
se podia restringir ao apostolado direto e externo, mas deve atingir o. aposto· 
lado do ser e de presença S, para a Religiosa, a própria consagração a Deu-s, 
a próp.ria vida espiritual. Pois, seria êrro querer reformar ·tôdas as técnkas, 
métodos .. do apostolado direto sem reformar "a alma"dêste apostolado que é 
a vida espiritual, a vida com Deus. 

Falando de renovação que inclui a revisão,. adaptação e a formação 
adequada para a ·nova situação, entendemos em primeiro lugar, a renovação in .. 
dividual e pessoal de cada um de nós, a abertura para os problemas da Igreja 
e das almas de hoje. Mas seria ·incompleta e até ineficaz qualquer reforma 
pessoal se não houvesse reforma social dos ·-Institutos, do provincia'lado l ge~ 
neralado i dos Capítulos .. gerais, se eles, conforme à vontade· da Igreja, ·não 
tratassem de reformas de suas constituições, diretórios, costumeirbs" e ou~ 
Ir05 ·regulamentos. ·Pois, encontra·sejá grande número de Religiosas abertas 
às necessidades atuais ·da Igreja, mas sua atuação está impedida per costu
mes, regras.e disposições que·só·o provincialado ou o generaladoou. só o Ca
pitulo Geral pode mudar. Senão, tu® fica no mesmol 

1 -:- Renovação em nossa consagração a Deus e vida espiritual 

Também nos Conventos entrou a tendência· moderna, devemos dizer 
bna, de atender "mais ao essencial, querer o essencial, deixar coisas: marginais. 
Também ·a nós cria dificuldade observar regulamentos somehte porque anti· 
gamente era assim. Isso se faz notar igualmente nos exerdcios espirituais, so~ 
bretudo nas muitas orações vocais, ladainhas quatro ou cinco por dia, etc. 
Necessidade duma revisão! 

Seguem alguns tópicos quanto à vida espiritual que nos parecem 
mais importantes. 

1) - A consciência e vivência felizes: "eu sou a Igreja, nossa co .. 
munidade é a Igreja". Pois, perdemos consciência desta feliz realidade que é a 
Igreja em nossa vida de Religiosos. Mas vale de nós o que Pio XII falou à 
Ação Católica Feminina da Itália: "Vós sois a Igreja"l Tornar·nos conscientes 
desta união com a Igreja, pois ela é Cristo. Formar nos membros de nossa co· 
munidade esta idéia grande e vital da Igreja, do Corpo Místico. Porque a Igre
ja é nossa Mãe que nos gerou pelo batismo, alimenta pela Eucaristia e os de
mais sacramentos e sacramentais. Não estamos isolados, mas na comunhão 
dos Santos do Corpo místico. Isso significa também entrar nos grandes peno 
samentos e pre-ocupações da Igreja, sair de nossa preocupação individualista 
e mesquinha para apalpar e vibrar nas alegrias, angústias e sofrimento da 
Igreja em nossa própria alma e carne, preocupações da salvação e santifica
ção das almas. A Igreja espera de nós Religiosos compreensão maior e co· 



REVISTA DA C. R. B. - NOVEMBRO DE 1963 

operação mais íntima em nossa oração e sacrifício e também em nosso apos
tolado. Das próprias Religiosas contemplativas pediu Pio .XiI que estejam· ao 
par 'dos movimentos dentro da Igreja, de suas lutas, alegrias e sofrimentos, 
que participem de seus grandes acontecimentos, sejam da Igreja Universal se
jam da Igreja num país ou continente. 

A nossa comunidade é uma pequena Igreja, uma célula viva da Igreja, 
membro vital e vivo do Corpo Místico. Por conseguinte nossa comunidade é 
como a própria Igreja uma comunidade de fé, de culto, de caridade. Comuni
dade de fé, porque todos encontram Cristo e sua Igreja e com isso, Deus Pai 
e seu Espírito Santo por sua adesão da fé e de sua consagração pessoal a Deus 
e ao seu Reino. Tôdas hão de ser mensageiras da boa Nova, de sua comunhão 
com Cristo na vidã da graça e na luz de seu Evangelho. Comunidade de culto, 
porque no centro da comunidade está o Altar, o Sacrário, a Santa Missa, o 
Oficio Divino, nossa oração em comum, pela participação pessoal e comum 
dos sacros mistérios da Eucaristia, pelos sacramentos da confissão, da extre
ma unção, dos sacramentais e bénçãos litúrgicas. Tudo isso que nos obriga a 
uma participação mais profunda do mistério de Cristo e de sua Igreja. Comu
nidade,de, ca.rid~;" a, ÇQ/ilsciêoof<!yque- tOdas' ,as~'R:eligiosas sã":""1 rhiãs"; , e" não' ' 
simplesmente "co-irmãs", a verdadeira caridade de ajudar, de servir como o 
Senhor que "veiu para servir e não para ser servioo", que 'sabe perdoar e 
passar por cima dos pequenos atritos inevitáveis de cada dia. Ajudar para 
alcançar o fim alto de viver como filhas do Pai, de ajudar na construção do 
templo da Trindade em minha irmã. J: a Caridade de Cristo que une a rodos. 

2) O espírito missionário I A Igreja é missionária, missionário 
também é o cristão e mais ainda o religioso e a religiosa. Isro significa, como 
dedução do ponto anterior, que nossa vida espiritual pessoal, sua oração, seu 
sacrifício, o silêncio, o trabalho, entram na grande dimensão da Igreja Uni' 
versal e não devem ser pontos de nossa vida individualista. Porque são sus
tentados pela consciência: eu estou com a Igreja e sua obra missionária, eu 
me santifico por ela, eu rezo, eu sofro, eu trabalho por ela e nela com Crisro 
pela salvação e santificação dos homens. Consideramos demais os nOssOS 
atos pessoais de espiritualidade como atos individuais e não como aros de 
membros privilegiados do Corpo Místico, da Igreja, do Cristo total, como di
zia Santo Agostinho. Não é sbmente ver-se na união com a grande Igreja, 
mas antes de tudo haurir nela a fôrça para o heroísmo de cada dia, para a 
generosidade contínua. São ideais e fôrças que nos empolgam e impelem para 
maior fidelidade, para vencer a monotonia de cada dia. 

3) Responsabilidade pessoa 11 De personalidade madura. Se a mu
lher no séc. XX conquistou a igualdade perfeita e se tornou consciente de sua 
dignidade de ser pessoa e personalidade, então, a Religiosa não se pode eximir 
desta grande e verdadeira conquista e não pode< ser tratada como "menor", 
mas deve ser ,considerada ,como. pessoa adulta. Aliás, as próprias Superioras 
Maiores em suas resoluções aprovadas pelas reuniões de' Recife, Rio de Ja
neiro, São Paulo, dêste ano, tomaram consciência disso quando dizem. refe
rindo-se .ao voto de obediência: 

"Formar para uma obediência sobrenatural e adulta, criando um 
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clima para diálogo, baseaae na caridade fraterna, no. respeite à auteridada' e 
no estfmule à iniciativa e ao. desenvelviment-o dos talentes". ' 

No. centre desta resolução. está precisamente a personalidade madura 
da Religiesa, fermada para uma obediência de adulta, censiderada cemo par
te dum diálogo, mesmo. quando. se trata de pentes de obediência! Estimular 
iniciativas e talentes pesseais. 

4) Visão teologal cios votos. Já citames e texto. da reseluçãe das 
Superieras Maieres quanto. à obedl&ncla. 

Quanto. à pobreza diz e texto.: 
"dar cencretamente e testemunhe de amor à pobreza Indivi
duai e celetlva: 

- na evangelização e premoçãe dos pobres; 
- no. aspecto. das casas religiesas e no. estilo. das censtruções; 
- na aplicação. da doutrina social da Igreja, não esquecendo e 

salário. justo.. 
Quanto. à castidade: 

"dar uma fermaçãe essencialmente positiva que seja valeriza
çÃo. e ~.ubJjmação,da afetividade-:.humillla/' na:: linha, dun:ra·· con-
,,:J.. ~_ •. _...,. ., 
sagraçãO tetal a Deus. H 

Esta valerizaçãe e consagração a Deus não se refere semente à afe. 
tlvidade, mas conforme e texto. citado de São. Paulo., à nossa personalidade 
tôda. 

Podemes ainda indicar uma bela relação de nesses vetes com as vir
tudes teolo.gais e cem as Três Divinas Pesseas. 

A nessa obedlênclarelaci<ma-se cem' a fé que nes faz' ver a vontade 
de Deus através da erdem da obediência duma Superiera, das circunstâncias 
de horário., da cemunidade, etc. E a fé está em relação. a Cristo. que é luz e 
cuja obediência sustenta nessa ebediência. 

O ...ote da ca.tldade é obra de amer, da caridade teolo.gal, está em 
Intima relação. cem e Esplrite Santo., Esplrite do Amer e Esplrite virginal na 
Igreja e nas almas. 

O vete da pobreza é uma cenfissãe viva da esperança: tudo não. tem 
valer, senão. Deus e sua graça. E a cenfissão simultânea de que a providência 
do Pai Celeste nos governa com sua providência paternal e carinhosa, ~Ie que 
alimenta os pássaros e veste os I{rios do .campo. 

Vida espiritual! Uma observação preliminar: todos nós fomos forma
dos, em nossO Noviciado, para exerdcios de piedade, mas não para a vida es~ 
.piritual. As graves conseqüências desta formação mostram-se na vida prá
tica e apostólica. Na vida apostólica, os exercícios espirituais não são sem· 
pre poss{veis na mesma regularidade do Noviciado l mas por isso não somos 
dispensados da vida ·espii-itual. Esta formação errada leva fàcilmente aO de
sânimo quando a Religiosa vê que os exercícios não são regulares na vida 
apostólica e deixa correr tudo. 

a - Formação de uma idéia pessoal e viva de Deus. Achamos isso 
um dos pontos mais fundamentais da vida religiosa e notamos uma grande 
falha nesta formação. Talvez seja o mais esquecido em nossa formação l em 
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nosso'máio de religiosos. A conVicção" da grandeza de' Deus ,e'de seus atribu' 
tos dá à nossa vida espiritual' vigor 'e fôrça; "sem ela a nossa vida é muitas vê' 
tes sem fôrça, porque tão cheia de 'devoções' marginais.' E se o munéI:J de hoje 
e' também nós religiosos multas vêzes temos uma noção 'apagada da pecado, 
então isso é natural;pois falta uma noção vigorosa e vital da grandeza de DeUs 
e de sua Majestade, contra a qual o pecado se dirige. 

b ~ Com 'isso, acentuamos o "exerciCiô da presença de Deus como 9 
mais imp:lrtante de todos os exerdcios de piedade. E nem 'deveria chamar-se 
exerdcio, pois é a vida na presença de Deus,' sempre possfvel em tôdas as si .. 
tuaçõesdo convento eda, vida apostólica, é pràticamente a oração contrnua 
em nossa vida pessoal. Com o correr dos anos é o único' exerdcio que susten .. 
ta nossa vida espiritual e ,lhe dá vitalidade., 

c-Formação' para a oração' pessoal e íntima deve estar no centro 
denossa'formaç1b desde o,Noviciado. Compreendemos logo:' é Uma linha só: 
Deus·presença de Deus-oraçãot Devemos distinguir a oração ",como intercessão 
e meio de salvação das almas, da oração que tem 'a finalidade em si mesma 
porque é o modo moi,s primordial de nossa consagração" a De,us. Pois, na ora
ção atua.f.i~amo~ nossa ç:onsagraçãe? a" Deu.s , .'viv~m~s a _l!niãp ~9m f:le. Porque 
na oração existimos somente para IÕle. O mesmo vale ,dos outros exerdcios 
espiritl!aisf. çom<;> .. são ~.xa!11e pa.r.tlcu.la~ ... vi~i.tê! ao $SfDP';1 redtaÇ,ão do Ofício 
Qivino, etc., A oração é o ,exercicio belo,das virtudes teologais, de maneira es
pecial da caridade teologal, comO tão belamente Santa Teresa a definiu: con· 
versa de amor com, Deus por .. q~em a alma êe sente amada. 

A oração deve ser, por conseguinte, um ato o mais pessoal de nossa 
personalidade consagrada a .. Deus que de sua vez,aá valor à oração vocal, à' 
recitação do Ofído, à participação da missa, da confissão, etc. Deus espera 
do religioso e da religiosa esta oração íntima e pessoal, porque é oração do 
coração, do mais íntimo de nós. Deus não quer que nos sobrecarreguemos 
com muitas orações vocais. A oração vocal deve ser reduzida em nossa vida 
para dar mais lugar à oração, pessoal e íntima, tarnhémnas comunidades das 
Religiosas, não para rezar menos, mas para dar mais margem à oração do co. 
ração (Cfr. o artigo do P; Galot, reproduzido na "Revista da C. R. B. ", de ju· 
lho de 1963!). 

d - Viver o batismo, com seus três dados essenciais para nossa vida 
espiritual que são a graça san'tificante, a Trindade habitante em nossos co
rações e as virtudes teologais. Para nós religioso~ não há outra vida espiri~ 
tua I do que para o simples cristão. Os religiosos escolhem, convidados pela 
bondade de Deus, esta mesma vida espiritual. os dons do batismo, como obje
to de sua consagração profissional. A vida religiosa é o aperfeiçoamento da 
vida do batismo. 

e - Formação blblica e litúrgica. Na espiritualidade sadia de hoje 
notamos uma volta às fontes essenciais do cristianismo, à S. Escritura, e da 
Igreja que é sua liturgia. A Religiosa não poderia estar alheia, em sua espirl. 
tualidade, a esta volta para as fontes. Ler e meditar e estudar a S. Escritura, 
sobretudo O Nôvo Testamento, o que dá vigor e vitalidade à vida espiritual. 
Igualmente, acompanhar o movimento legítimo na Liturgia da Igreja, na 'par-
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ticipação comunitária e pessoal da Santa Missa; viver o anO litúrgico da Igreja 
e com a Igreja nos ·seus ciclos da Encarnação e Redenção; deixar formar-se pe
las orações litúrgicas, por seu conteudo, por sua rorma sólida e sóbria. Assim 
se adquire um esprrito autêntico do Cristianismo e da própria Igreja. 

Eis uns pontos que nos parecem dignos duma consideração mais 
profunda para uma revisão e adaptação às exigências modernas legítimas como 
é o desejo do essencial, e com isso, pontos de formação para o essencial em 
nossa vida espiritual. Não é diminuição da vida espiritual, pelo contrário, 
aprofundamento, mesmo qunado se exige redução de orações vocais na vida 
da comunidade. 

2 - Renovação no apostolado 

A renovação na vida espiritual da alma consagrada a Deus tem sua 
finalidade em si mesma, a saber, servir melhor ao Senhor conforme as tendên
cias legítimas da alma moderna. Mas simultâneamente servem os pontos re
ieridos, conforme a palavra citada de Sant,~ Tomás, "transbordando comuni
car aos outros" (contemplata aliis tradere), para o apostolado direto junto às 
almas. E:' a caridade teologal e na Religiosa, a sua maternidade espiritual. pelo 
voto da consagração total que motiva êste transbordamento na obra da re
denção das almas. 

Submeter o nosso apostolado a uma revisão para melhor adaptá-lo 
às condições atuais significa servir melhor à Igreja e a suas almas no tempo 
de hoje. Indicando uns princípios desta revisão e adaptação, mostramos si
mui tâneamente princípi'~s de formação para o apostolado moderno da Reli
giosa. 

1) Espírito de testemunha. Cristo insistiu que seus apóstolos fôs· 
sem testemunhas de sua vida, de sua ressurreição. Assim a própria Igreja é 
testemunha do Cristo ressuscitado, testemunha viva de sua doutrina, da fé, e 
com ela os ·seus missionários e enviados. Assim também a Religiosa em seu 
trabalfl~ apostólico deve sentir-se como testemunha da fé, testemunha da res
surreição de Cristo. 

E:' a consciência feliz de levar Cristo, sua graça, sua bondade, sua mi
sericórdia para as almas com as quais ela lida dia por dia. E:' a consciência 
de ter uma missão no Reino de Deus, de ter uma mensagem para a humani
dade, a mensagem da Boa Nova, do Evangelflo do nôvo Reino de Deus e de 
Çristo. 

Nosso trabalho talvez insignificante coloca-se numa visão de eterni
dade porque unido a Cristo e sua Igreja na grande finalidade de ajudar o Rei
no do Pai e sua glória e honra. 

É'ste espírito. de testemunha de Cristo e de sua Igreja dá à nossa 
alma a convicção dos profetas,algo de irresistrvel no trato das .almas Mas 
também comunica-nos a consciência da responsabilidade pela salvaçã,o das 
almas/ faz-nos experimentar a angústia das almas e dá à nossa vida mais se· 
riedade, obrigando-nos a sair de nossos· egoísmos mesquinhos. 

Esta convicção de ser testemunha há necessàriamente de reformar· 
nossc:t atitude epostólica: na esc;ola: eu não sou só simples. professÔra, mas· 
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formação profissional de professôra, de enfermeira, etc. de certo é necessária 
a competência verdadeira, como Pio XII tanto insistia, mas a própria forma· 
ção profissional deve embeber·se da formação missionária, pois, a- consagrá
ção da Religiosa a Deus obriga ••• esta atitude missionária. Nunca ela será 
simples professôra ou enfermeira ou assistente social, etc. O mesmo vale da 
formação cultural tão necessária para um apostolado fecundo, para criar con
táto com as almas. 

Esta formação adquire-se pelo estudo, pela freqüência dos cursos, 
de semanas de estudo, dum Instituto como o nosso "Mater Christi", pela lei
tura e estudo dos livros modernos, pela formação continuada, já que o tem· 
po do Noviciado, e seja êste de dois anos, não pode dar uma klrmação com· 
pleta. O Juniorato seria também o tempo duma iniciação apostólica orienta· 
da por uma Mestra experimentada. 

Precisamos fazer um esfôrço verdadeiro e não ter medo de prepa· 
rar de longe as religiosas capazes para estas funções de rormadoras da juven· 
tude de seu Instituto. E nas comunidades já formadas não faltem semanas 
ou dias de formação missionária para Colégios, para as obras sociais, enfer
magem, etc. O tempo é urgente. 

5) O Apostolaelo do lalcato feminino. Uma tese do Sr. Cardeal Sue
nens, que êle entregou como pedido à Comissão preRaratÓ.pia-do Condi-ia. O 
pedido é formulado em quatro pontos: --- -

1) - a afirmação do princípio sôbre a nova missão da Religiosa 
como animadora do laicato feminino tanto adulto como jovem. 

2) - O voto de que às jovens Religiosas seja dada uma formação 
adequada a essa nova tarefa por uma iniciação teórica e prática. 

3) - O voto de que nada nas Constituições possa ser impedimento 
às necessidades do apostolado no mundo de hoje e que uma revisão das cons· 
tituições neste sentido seja feita. 

4) - O voto de ver a vida religiosa organizada de tal modo que 
esta nova tarefa se integre no conjunto da vida comunitária e lá tenha seu lu
gar reconhecido, de pleno direito, para a organização de reuniões que contro
larão e estudarão suas atividades especificas. 

t: "a promoção apostólica da Religiosa", como êle mesmo intitula 
seu próprio livro. De certo, um grande campo nôvo de apostolado para a Re
ligiosf:! que eleva sua dignidade diante dos fiéis e do laicato feminino. Mas su· 
põe uma formação adequada, como o Cardeal mesmo formulou. O número 
existenle das Religiosas aptas para um tal apostolado é bem reduzido. Pode 
ser discutida a tese quanto ao seu valor prático e realista. Pelo menos pode
mos desejar que as Religiosas tomem mais conta do apostolado do laicato fe
minino. 

Conclusão 

Eis, em grandes linhas, a posição privilegiada da Religiosa dentro da 
Igreja como consagrada a Deus e em seu apostolado. Tentamos dar uma vi
sân de síntese dos príndpios e fatores duma urgente renovação tanto em sua 



II,EVl!JTA I,)A C. R, IJ. _ . NOVItMBIlO OE UIA 

condlçlo de consagr~d. a ~u •• de 'UI ~Ide e$plrl tual, como Mo 'lua aç50 
apostólica a mi .. lonbla . Esla ret\OVaç50 h' de d.r, uslm desej amos cOm a 

. Igreja, lIO'Ia ",ilalldado &Os Ins l ilu~. femininos, mIO tamb6m nova vitalidade 
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S"fl>lWIlr .. !f<o 
Suenen.s, Promotl<m .. p<»t.ol'Que de la rells le...., 
LeI Rcllgleu5e!J du XX • . r;lkle (lnformaUon. e. tholt"u,," Int.etllattonale.. 

Julho d, 11tti3. . 
A propoa de la "PromoUon apostoU""" de la reUgle_ em Vle aplrltuelte • 

.. tembr<) d, 1983. 
MatIns, Escola em Intulc. 
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FORMAÇÃO DAS MESTRAS t· 
~--------------~ 

A POBREZA EVANGItLlCA 

(VI Semana da. Me.tras de Noviças l. 

Fa"ei Francisco Xavier Bockey, O.F.~. 

Nos dias 8 a 13 de outubro do corrente reuniram-se no Cenáculo, Rio 
de Janeiro, cêrca de 120 Mestras de Noviças, entre as quais alguma's superio~ 
ras maiores, para mais uma semana de estudos sôbre a pobreza evarlgélica. 
As conferências, tôdas elas feitas de molde a suscitar o maior interêsse das 
cursistas, foram proferidas pelos seguintes Revmos. Srs.: 

Dom Estêvão, O.S.B. - A pobreza segundo o Evangelho 
Dom Inácio, O.S.B. - A pobreza evcmgélica no monaquismo primi .. 

tivo e nos Stos. Padres 
Frei Estêvão, O.P. - A pobreza na Idade Méclia: mendicantes 

(O.F.M., O.P. etc l. 
Pe. Dainese, S.J. - A pobreza nas ordens e congregações moder-

nas (S.J. etc. l 
Dom Timóteo, O.S.B. Renovação dos institutos religiosos; adaptação 

à autenticidade evangélica; responsabilidade 
das Mestras 

Dom Timóteo, O.S.B. Educação para a pobreza evangélica e atitude 
em face do problema social; da dimensão sooo 
cial da pobreza {pobreza coletiva l 

Frei Maurício, O.C. - A Teologia da pobreza religiosa (virtude e 
voto l 

Pe. Daine.e, S.J. - Orientação e pemamento da Igreja sôbre a 
pobreza. 

crei Evaristo, O.F.M. - A mocidade de hoje e o problema da pobre7.a. 
rrei Fr. Xavier, O.F.M. - Problemas práticos n. vida da virtude e do 

voto de pobrezo 

A CRB agradece mais uma vez a prontidão e solicitude com que os 
Revmos. Padres· se desincumbiram da sua missão,' como também reconhece e 
louva a dedicação e boa vontade com que as irmãs tomaram parte nos traba
lhos da Semana. 

Por se tratar de assunto hoje muito debatido e de interêsse inegável 
O"lra todos nuantos se preocupam com a formação a dar em nossos novicia~ 
dos, nomead~mente para ·as irmãs que não puderam participar, apresentamos 
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a seguir alguma. das conclusões, sugestões e opiniões que, por seu valor in
tdnseco, julgamos dignas de serem publicadas. 

1.' questão: Visão da pobreza religiosa na opinião· pública: realidade e ideal 
Respostas: 

1. A opinião pública acha que nós - assim pensa a maioria - somos 
ricas. Acham uns que, embora sejamos pobres individualmente, não 
o somos coletivamente. Outros, entretanto, chegam a se persuadir 
de que estamos a serviço d. coletividade. À medida que vão conhe
cendo melhor nosso trabalho, perdem pouco a pouco o preconceito. 

2. Há-os que exigem muito a respeito de nossa pobreza, há-os também 
que reconhecem em nós uma vida de privações e sacrifrcios; todos 
exigem de nós uma viyência mais integral do Evangelho. 

3. A opinião pública acha que somos derriásladoexigentes em todos os 
ramos, e isto pela multiplicidade de campanhas promovidas embora 
em favor de obras que não são exclusivas da comunidade. Alguns 
nos censuram de burocrata. e de ricas, devido a formalidades exte
riores e a exageros por ocasião dos festivais nos colégios. 
- A realidade é que há falhas reais, mas também não falta uma aber
tura, uma marcha para a renovação do espírito evangélico da pobre
za em tedas as comunidades, embora não se tenha ainda chegado a 
uma solução total do problema. 

4. As religiosas fazem muita questão de dinheiro; tratam de modo di
ferente as pessoas ricas e pobres; há muita burocracia nos colégios e 
hospitais, - assim pensam os leigos. A realidade é que a falta de 
pobreza é mais aparente; no entanto, se há essas queixas, é porque 
não estamos dando um testemunho integral de pobreza. 
- O ideal é viver em tudo de acôrdo com a simplicidade da classe 
média. ÉÔ preciso que o povo sinta em nós a vivência do Evangelho. 

2.' questão: A pobreza na vida religios. atual 
Respostas: 

I. Há necessidade de mais penetração, mais abertura para um testemu
nno maisconcretoca" pobreza como serviço. 

2. Na vida religiosa atual sente-se a· necessidade de acentuar a mística 
da pobreza. Apontar Cristo como modêlo. Focalizar o Homem Deus, 
o Cristo pobre, operário, ideal da religiosa. Viver a pobreza à luz do 
humanismo da Encarnação. 

3.' questão: A pobreza na vida religiosa comunitária 
Resposta: 

A vida religiosa comunitária oferece, no que diz respeito à pobreza, .. uma 
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margem de segurança mas também os riscos que é preciso aceitar ba
seand<>-se na confiança. na Providência, 

11 

1,' pergunta: Como educar. nas noviças o ganulno esplrito de pobreza ? 

Respostas: 

1. Para educar as noviças no espírito de pobreza evangélica é mister dar 
conv/cç5es baseadas na simplicidade evangélica que é um anseio da 
nova geração. Para formar essas convicç5es é preciso, antes de tudo, 
conhecer o pensamento das noviças levando-as a se externarem por 
meio de conversas, espontaneidade nos recreios, inquéritos, cír~ 
culos etc. 
- também 'são de'i,;'t;irêsse as pésquisas· no Antigo e Nôvo Testa
mento para descobrir o ideal de pobreza suscitado na formação do 
povo eleito. Ensinar a confiança na Providência tão preconizada na 
educação do povo de Deus e no plano da salvação. 
Um pouco de doutrina social da Igreja, ao menos 11'0 2.' ano do no
viciado e no juniorato, Como fundamento teológico foi lembrada a 
pobreza dos meios (pão e vinho) de que Nosso Senhor se serviu para 
nos alimentar na Eucaristia. 
- Na prática, ensinar a noviça a não fazer reservas. Pôr tudo em 
comum, como faziam os primeiros cristãos. Reduzir os enxovais. 
Preveni-Ias contra a mentalidade utilitarista do mundo moderno, 
Saber apreciar as coisas e as pessoas pelo seu valor profundo, 
- Como meio de ensinar e ajudar no cultivo das virtudes humanas, 
valer-se do esporte e do trabalho em comum. 

2. a) Parte teórica 

1) Dar os princípios teológicos e místicos da pobreza necessarlos 
para formar no verdadeiro espírito da pobreza e sôbre os 
quais a Mestra poderá apoiar-se para solucionar os casos prá
ticos. 

2) Estudo de trechos de Encíclicas e do santo Evangelh" em re
lação à pobreza. 

3) Favorecer círculos de estudo entre as noviças, para-ver se com
preenderam bem as explicações sôbre a pobreza e se sabem 
traduzir na prática, na própria vida, as conclusões a que che
garam. 

4) Formar para a reflexão e o contrôle, acostumando-as ao exame 
quando estão para se autocleterminar em algo que tenha re
lação com a pobreza, fazendo a si mesmas perguntas, como 
p.ex.: "O que estou para pedir é necessário? é conveniente? 
é supérfluo?". 
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..-"Ibmo, .-.p/rito do crlllc., ou ....... Iment •• uma lo/"I9Úotta. 
o.r • Jowm a noçio .,..,. da pobraz. ''''IJk>&I, no MOtldo que , 
nona pob.-.u consiota mil. no despojlmento Inle<ior, 00 81plrito do 
do-pendancla e no U$O pob .. d .. coi .... 
F .... les .. 11"lr sôbre. f ..... evangélJet "Qcoem deixar tudo por meu 
l mor racober' o dntuplo •• vida eteml" e s6bre • bondade da 

""". 
Em vistl do nos.., fim, para dedktr.,. mal. IIv~t. tO ,. ..... iço do 
Deu. I doi homens, pradu.",.,. de uma certa trlnqllllidode a respeI
la dos benl mlr.rllio. 



n. 

A Ig"le "lo qvar a mIH,I •. 

2. Julgamos nece •• ülo: 
1) Oi.tln9"lr a pobre:z. sociológica da pobrua raligio ... Esta tem 

como primei r. " c&ractii, •• tiea a dopendênda ., " ~"* Interior, 
sem " que. pobreza ,,506 rellglos& . Pcls bem, •• loven. nio dio 
tanta ImportAnda ~ depe~n<:j • ., 110 d$ .. p&go • se Impressio
nam multo pelas .~rfncl.s. E preciso, pois, esclarec6-la, reste 
ponto. 

2) Apoiar ... em dedos históricos I»'r. mostr • • h novjçn • evolu,lo 
·do conceito de pobreza exterior etra"+'; do. 'IImp<». E ... im, • 
III~ do en,ino doutri"',i" (a" qual flntmos .lu,50), e ~ luz do 
Hi,t6ria ti d. Sociologia, desfezer os equlvocos que vêm su'<,Jindo 
oObre • pobnt.a rellgio ••. 

3) ~trar As noviç .. q\i& " nlvel d!I vide de pobreza religj~ devo 
dependor da Ih'l. lidade d. Congregação, Para .. e.ercer " apos
lolado , preciso um mlnimo de recursos aos quais nio se pocIo 
nelr.mente renunciar oob pen. de $OI Iral r a finalidade. 

3. Fuoda.--.tu tudo em Crluo. Noss" padrlo "lo pode ... r " de uma 
ela .. e, ma. o exemplo de Cri.to qve 6 para todo. os tempos. 
Usar de tudo segundo a mentalidade ..... ango!llca e dentro d. obse .... 
vancia da Regra do Instituto. 

4 . Par. Itender ao . que propõe a pergunta adma transcrita, .chames 
por bem : 
1) Retificar o conceito de pobreza, mO'Strando O esplrlto de pobrca, 

q .... é O fundamental. Mo,trar também O aspeclo da dependência 
que o pobno sociológico nlo tem . Dar IÓllias claras e e>cete • . 

2) Mostrar que Crl,to viveu pobno, ma< n50 ne miséria . 
3) Incentiver O amor ao trabllho, comO fidel idade ae:> esplrlto de po

brez •• Mostrer como mu;t .. '<fUi •• mlMri. , devida h raha de 
aplkaçlo eo trab.lho. 

4 ) Aproveitar O sou an.elo de maior pobreza par. lhes mostrar .UIS 
1&1t •• de pobreza. 

5) Mastra, que .s congregaç6es estio procuranclo aproximar· .. do 
~ sociolôcico. 

6) Aproveita r O que há de bom nes .. anseio d. mocidade, pare im· 
pulsioná·la par. a •• ntid.de. Os .antOI .50 OS que resolvem. 

Juntamos alg<Jma , 'I>gHI6e. : 

1) Pare aJudar e. neoprofe .. u, rezer cursos corno aSl. para a ..... 
perTora. localt. 

2) Na Quaresma, da r . oportunidade da. noviça ••• p.riment.rem 
a falta de alimanto, Por exemplo, em tr!. di .. , poõe!"llm ... Ii
rMntar SÓ de lO$la e . plo. O dinheiro poupado com I.te:> poderá 
.er aplicado em ravor das pobre sociológicos. 



m 

li ..... ' .. ' 

I . Atender •• Mefltldoo.s • ulg6rKle. atvelo, .. mp .. cltlltro d.t .Im
plk:l~ " do pob ............. 1Ic •. 
Aboli r O luxo. O Ivp'dlvo, lembrando 'I .... O confOrto n&o 6 para 
nós, ... I~ •• , ma •• Im O "plrlto de ucrHlclo • de mortlfkaçlo. 

2. 0.. aspecto do slmplkldadot • utilidade. todo, em no .... c .... . . 
lig\o1 ... : .dj/feios, 00'1101, ..... 1 .. elc. 
Melhorar. pob ..... "'lgIou • porti r do uma ....-1110 por esuito do 
!&Ms as ... 19Ou1. 

'" 
1.· pergunta : r'uo ......... un .. I .. ,,," P ..... r..::I •• por. --.. • """",asio 

da pobrae ....... IIe.? 

blpotta: 

I . Embora alguma. , ...... ", dtMjO • pndl$potlSIo, "lo oio, em goe..-al, 
preparado. porque O .mblenM da soc*IacM aruel nlo f.........ce, dl-
vido: I) •• cornoo:fjct.dH d. vida moder .... , 10 _f6rIO, ltO progros-
10 I tuel; 2) ., aplrll<>'" 1~.o:I'"c; ..... que ...... .....o;, oó< .. od..s; 
3) pelos IMbItoo Inconscl.,.t .. que um.I oducaçlo Irrado l"-s ..:;., ... ,a . 

2," pet'flu,,'e , Temos .... lI pu"tI .... pnpa.armos a. 1 __ per •• pob.-.u 
...... !rlIlu ne vleto pr'Uce de ."",nhI7 

Rapolt. : 

A unlc. goar ... U. que podIttmoo Mr , f irmarmos .s novlç •• no< prln
c/piOf evang<!llcos I teológicos da pobreza .... ~ICI dentro <b .. p/
rUo de cOl .... ii!íJdÇio, -.plrlto comp..-.dldo, am ..... "lvido, para que 
mo vide pr~,icI I'l1o sofrem ~e. • ""~rn ."1,....' •• •• diHcvl
dodn ..... lU las q ...... ~I ... ern. 

1.' P''lIU"'o : Corno ... Ior ..-1. ,"umasi o do ...,,1, 110 " . "",Iko "o lei .. , 
" O olaervlnclo? 

RH poJI .. : 

1. P6r .... luz o esplrho .... al'lg6llco escolhido no let .. (in regra •. Exem
plo pr"Ico: ." .... do .opllClH;io li l .. al, f_ COfI"opo .. oder bem • 
IlnolldMle, 1510 li, o uPó,lto que ani ...... as lei • . ~I'-lu como 
.... 10 para .rc.nçac o 11m. 



, A I'OBGIIZA EVANGEUCA. 

Trazer O F"nd~dor dentro de """a época, FlU<Ir amar" viver o aJo 
plrlto sobrenatural que o Fundador qui, Imprimir n. Regr •. 
[)espertar a cultivar o •• plrito de M na palavr. de [)eu. _ palavr. 
q ...... chego até o6s também I travfl do Magl.térlo da Igre ja rom • 
aprovaç50 das Regra, OI) COMtUuiçOes. 
Oar uma sólida lormaç'" mo<al. 

2. Nu obse"'Anelu ter em vi.ta o moUvo Dar o sentido evangollieo 
d., pr'tlc ... 
Formlçlo para a ""-.. de In~ç50. 
Em tudo fa~r em ref.""ncla a Cristo, sobrenatur.lilando Is ações, 
Meditaç50 e est<.IÓD du Con.ti tulçOes 11 luz do Evangelho. Por e,...,... 
pio, ensinar a Ii<lelldade aO$ atos da vida comum, como fidelidade 
~ 16 na presença de Cristo l«Quando dois ou mal. estiverem reuni. 
dos no meu nome ... «) e a caridade de ediflc.ç50 da Igreja, Corpo 
de Cristo. 

2: p*l'lI"nt.: Como .. segur •• a conll.nt ..... ergoind. do '"plrlto na t., .. 
d .. Con.tltulç6H? 

R •• pollu: 

1. r.r muito cuidado em nlo djuoci.r a letr. do esplrlto. Justificar os 
gestos da no .. a vida cotidian ••• ssoclando-os aos gestos li túrgicos . 
Mostr.r o sentido formativo. apostólico d .. ob'e .... Anel.'. sobretu
do quando ess .. exigem .aCflllcios. 

2. Estimular u jovens ,aligiO$lls com O ap&io constan" ~ finalidade mo
tivadora de !&:lu a, noSSas açOes: O .mor de Deus. 
Zela' pel. observA nela regular com dls<:reçio • pruo.ncia. 
Abrir di6looo. I respeito das atitude, que se tornam contrArla. b 
observ5ncl. regular. 
Exeui tar.,. n. presença de [)eus • na sujeiç50 humilde. 

3. Ajudar a noviça a descobrir o. motivos do seu agir, evitando ob,e",a, 
• Regr. por motivos humanos. formar na .j~·rid&de, 
Lembrar O fim para o quer veio. a Congregoç50. I': O #. que vle,t.?" 
de 510 ~rnardo e de 550 B~nto. . 
Educar I noviça no sentido da IiJlaçio divina, "glndo em con'eq[;tn· 
ela. "Feço sempre O que _grada _ meu Pal«. 
Pesquisas no Antigo e ",",vo re$~amento, fazendo um pararelo entre 
"I •• e ""Iri,o, ressaltando que Nouo Senho-r, sem abollr a lei, aper. 
~IÇOOOJ" e Ih. valer O esplrilO animMlo< da aç50, ou seja, o prec>o. 
mlnlo do amor. 
I'r~ticamente, notar bem a di~r.nça nas .anções quando se I,"ta de 
falta por fragilidade ou falta de slnGerldade. 
Estimular um trabalho de interiorizaç"', po., •• nov1Ç3$ "~m o do .. jo 
de vida Interior. Assim, o trabalho pessoal de a.case da, pal,ôes pl'_ 



REVISTA DA C. R. B. - NOVEMBRO DE 196.1 

tlndo do conhecimento de si mesma e encarando a observância reli
giosa como meio e não como fim. 

3.' pergunta: Quais as providênCias necessárias ou úteis para preparar as 
novas gerações para o mundo pós,conciliar? 

__ Respostas : 

1. Dar o sentido da Igreja: somos membros vivos e ativos do Corpo 
Místico, ao seu serviço. Temos uma responsabilidade, uma missão 
a cumprir em nome da Igreja. Mostrar também o interêsse que a 
Igreja tem pela vida religiosa. 
Que as noviças e as jovens religiosas tenham a preocupação de ser 
mais do que fazer. Devem compreender que, desenvolvendo ao má
ximo sua formação e seus dotes, já estão trabalhando para o bem 
da Igreja. 

2. Equilíbrio em todos os sentidos. 
Incutir o espírito de amor e docilidade à Igreja, cujas decisões passam 
antes da's do Instituto. 
Formar na hierarquia dos valôres. 
Piedade profunda e cristocêntrica que a prevenirá contra a onda do 
naturalismo e materialismo. 
Levá-Ia à compreensão de que o serviço que vai prestar no mundo 
deve aparecer como testemunho, diferenciando-se do trabalho do sim
ples leigo, que é uma profissão e não uma doação. No apostolado, 
ela será uma presença da Caridade de Cristo. Daí, a necessidade de 
uma vivência dos votos para que não haja dissociação entre a vida 
religiosa e o apostolado. 

Precavê-Ia contra a "heresia da ação" e a sobrecarga do trabalho, 
de tão lamentáveis conseqüências. 

v 

1.' pergunta: Quais os valôres a sublinhar na educação para a pobreza, para 
que a instituição religiosa dê um testemunho autêntico? 

_ Respostas: 

1. Valor teológico, isto é, o lado positivo da pobreza, dando uma vlsaO 
clara e 'éxata daquilo que vem a ser a pobreza: uso dependente e uso 
pobre das coisas. 
Virtudes do pobre: simplicidade, misericórdia, amor ao trabalho, 
confiança na Providência, sentimento de filiação divina. O pobre 
contenta~se com pouco; -não é exigente. 
Espírito de gratidão, de adaptação e de profunda humildade. 

2. Mística da pobreza, o desprendimento baseado na confiança em Deus 
e no exemplo de Cristo. 



, 

De$po).m. nto materl,1 dentro - d~,. nor", .. do Instituto, .Hm q"" • 
~r.l. t lvldade do voloH venha a ferir o absoluto d, .. I'lvele. 
TrebtllMr no $MUdo de tu...,r mais Justiça .oci.1 a, conseqüente
mente, menos nIIC6'~ de es.moJ •• 
Teslamunho do pobreza , ntusHrio, mesma nos meios onde Mo 
Mjl O p"' lgo de esdl'ldolo (como em 00.10$ pe r"" d. Europ.l. 
AS$lm, ", 'linda um melo , de .'rolr YQca;6es . 

2.' pwgunll : Como ~Ir pI" q ... I 'nslHvlçio .. .......... n. tlnho d, pobr • 
• 1 .... r>gflic.? 

"Mpost .. : 

1. De .... 'I" O lde,r da poli,.. •• a"a .. ,b do e ,ludo m.11 profundo dOI 
próp,I •• Constituições, do Evangelho, d. Deulri"" d, Igr. )a a hl. 
"'.1*10. 
Tren,m UI, I.mbem qulnlo lemos recebido ne<te C" ... o. 
Pe...ur I um. revislo da pobreu na comvnldado do Noviciado, _, 
.. r ..... d .. superioru m.iotes, , comunid .... in!';" . 

2. AI ... HgloslI que t'm col~io poderi.m, tlrlW6$ d ... Iun •• , difundi. 
prlnclplos mal> democr'Ucos, oler_ndc oportunidade. de d/:$envol. 
vlmento cu lturar "'0<:1.1 Iguais por. tóda. tpobres' ,Icas ). 
Açlr .... linho do Co<Kfllo: • «Igrej. dos pobres". 
Ir .o ...cenlro do pobre por 'mor I Crl.to pobl"l. 
R.....:>vloCio InlerNx ... peclO exl..-Ior de pobrue . 

:a.' porgunl, : a ... f._ pu, , .yanplILl~ io 60 mundo d ... pob ..... 1 

_ ...... 11. : 

o.r o 1......,10 de pobrue a de Ilmpllcldade em tudo quinto nos , 
po .. i .... . 
FKlllt" o a«!uo .o. pobre. em nos ... Inst i tul~ • I • ....".e<:et o 
contatO com OI pob ..... , !fatando com compreensSo, dellcadez, • 
bondade. 

1.' ....... nll : C_ .......... _ ..... o .... 1160 de ' .. na reform, n' Igl"I] _ 
quento • pOlIr ... n. ylde I"IIIgIoLl t 

Rupcto;llS : 

1. Volt .. .., conhecimento. lo medltaç!o mal. profundo do Evangelho . 
Adotar n. p r'tlco um prlndpio sólido: U1.r de tudo <;Om desprendI
mento • ... dependtncll. 
Acentuar n. IormloCio e mrSlica do oegulr I Criuo, por ,mor. 
A dlllculdede t." em cotICllllr I f idelidade lo doutrine <;Om • flde
Ildl" .lo vide. 
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2. Há uma necessidade de referma, já que há uma mentalidade, cada 
vez mais generalizada, de que es religieses são. rices e peles rices. 
A referma deverá ser especialmente da pobreza no. sentido. celetive. 
Para isso.: 
1) simplificar tudo. que fôr aparato. exterier, nas censtruções, nes 

móveis, nos ornatos etc.; 
medi ficar nessas casas para não. dar aspecto. burguês; 
nas escolas, simplificar as ~xigências de uniforme etc., no sen~ 

tido. de dar maier acesse às alunas de famílias mais pebres; 
2) também fermar as alunas ricas no. sentido. da simplicidade e de 

supressão. de supérfluo.; 
3) que as religiesas que se dedicam a ebras para es rices tenham 

paralelamente ebras para es pebres; 
4) deixar que percebam a pebreza da clausura, per exemplo., que a 

casa das religiesas não. seja no. edifício. de celégie, mas ao. lado., 
em censtruçãe bem simples. 

2.' pergunta: Como yiver na Igreja d. hoje as exigências do espírito d. 
pobreza? 

Respostas: 

1. O espírito. de pebreza é a alma de vete. Segundo. êsse espírito., a 
religiesa deve viver ceme pebre, lembnmde-se de que e verdadeiro. 
pebre é aquêle que ama a sua pebreza e não. deseja mudar de si
tuação._ 10 e pebre veluntário, a exemplo. de Criste_ Cultivar a pebre
za des desejes, usando. só de necessário. e cem despreendimento_ 
Sugestão para as mestras: colocar as neviças a par de padrão. de 
vida atual é uma bea maneira. de terná-Jas adultas, respensáveis. 
Precavê-Ias centra e fascínio. da nevidade que acaba per criar ne
cessidades. 

2. Partimes da censtatação que há deficiências no. espírito. de pebreza. 
Per exemplo.: 
1) falta de dispenibilidade interna para certes trabalhes apestóli. 

cos - diante da doação recuamos; 
2) aceitames a superabundância, não. para nós individualmente, mas 

para a congregação; 
3) e preblema ecenômice às vêzes domina·- case, p.ex., de não. 

deixar religiesas mais livres para se dedicarem à fermaçãe da. 
alunas. 

4) busca de segurança através des bens ecenômicos da Cengregaçãe. 
Meios sugeridos paras formação do espírito de pobreza: 
1) Através da Bíblia, dar a verdadeira neçãe de pebre, aquêle que 

vive por centa de Deus; -
2) através da História·da Igreja; 



3) foten$lficaçlo d .. virtudes too!ogals - bIIto. mal. na ml,tlca da 
pobreza (pobreza e. a'pol rança). E.pirito de IIra tldlo a alegria 
em tOdlo. as sltuaç6u . 

E~llncl .. citada., 

!) Cura de pob~.1: durante tr& dias ~oncentrar·.e na madhaçlo 
dos humilheçl!ies de Cristo a, por outro lado, procurar ver 110$18$ 

fllhes, deHci~las, lrecano., parI, destrulodo uma foi .. segu· 
rança no nos,o eu, Ilnçerm<>rlOS em Crlslo, COma nOSSO único 
apolo. 

') Apl1caç50 do m6todo da Aç50 Católica: 
VER _ o q .... OI outros pe<lSllm da pobre •• religiosa e O q .... , 
nos.a pobreza;· 
JUÍ.GAR _ ~ luz do Evangelho, chegar ~ ldóle clara, como devia ser 
nona pobreza; 
AGIR _ procura dos meios ao nosso alcance plra empenhormo.nos 
em uma melhora do esplr1l0 de pobreuo, no ""ntldo do JULGAR; 

3) del •• r que os noviçu I .... h.m alguma experl'nci.a .d. foha de 
coins neceu'rlas. 

3. A formaçlo para a pobreza reveste· ... de doll .. poeto,: um leérlco a 
outro p.UICO! 

I) P.r~ teórk.; 

Formar. mentalldMle e dar coovlcç6es, tomondo como ponto de 
partida o Evongelho e e Regra. 
D. r primeiro a p6rla po<ltlva; <ó depois, insistir $Ôbre .. exlg&n
cI .. do YOto, 
Provocar di"ogo,s e lazer e1~ulos de ostudo par • ..,.. O que OS n0-

viças per"am s6bre • pobr= e anim o"onl6-lo •. 
Incutir nU noviça. a Idéia de que a peMelç50 da pobrezl 06 $O 

Ilcança pelo desprendlmenlo tOI.1 do vontade própria de si 
mesma, Sob lole aspeclO, • pobreu çolnclde com a obedflrlell e 
a castidade. Depob do as tudo Molhlco do-s VOIO', <I sum.menle 
formativo pa .... noviça. que 50 faça uma slnlMe. 

2) , .. ~ ,"11 .. , 

Form ar u noviças no espl.lto do de .. pago, aprovehando pari 
Isto I' ocasl60s que se apresentarem na vida do noviCiado, mu· 
d.nç. de amp rlgo, troca da lug ...... , elc. Nio çonv.lm for jar .1-
tuaç6es arllfldal$. 
Ensinar " noviças que o concel lo do oece .. 6rl0 varl. conlorme 
o lempo e, no dlur ckI I,fm ta6lo!lo, os objetivos do uso da uma 
.. Iiglosa devem "r exigldo-s pela ~a, mn de a~lIrdo com , 
d .... remedl.da e nio cerol e lUKI,fOSOll . 
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3.' pergunta: .como. viver na . Igreja deh'oje as exigências do voto de pobreza 
segundo a finalidade de cada ,Instituto? 

Resposta: 

Cada Congregação tem a sua feição própria e, na prática, a pobreza 
deverá conciliar·se com a finalidade do Instituto. Convém ressaltar 
que o voto, qualquer que êle. seja, simples ou solene, tem de aparecer 
como testemunhada renúncia evangélica - expressão do estado re
ligioso sob qualquer forma que se apresente. 
P.S. - Juntamos três sugestões dispersas, como seguem: 
1) Dar às postulantes e noviças do 2.° ano a possibilidade de catequi

sar as crianças pobres. 
2) Despertar o interêsse das noviças do ano canônico pela situação 

e problemas da classe pobre, pondo-as a par dos grandes problemas 
sociais. 

3) Formá-Ias no desapêgo de si mesmas e dos irlterêsses próprios, de 
forma a no futuro estarem mais disponíveis para o apostolado junto 
aos pobres. 



NOSSOS INSTITUTOS 

OS ESTUDOS NO INSTITUTO SUPERIOR· DE CIENCIAS RELIGIOSAS 
H MA TER CHRiSTI" 

Frei Francisco Lepargneur, o.p., Diretor 

A. As comunidades religiosas brasileiras no mu,.lo atual e na Igreja 

A Igreja não está no mundo sbmente como para uma provação; ela 
existe na terra para a salvação da humanidade real, dos homens "concretos" 
cujas civilizações evoluem atualmente com mu'ita rapidez, com características 
'ou tendências que é preciso notar: para a unificação planetária, para a demo
cracia, para a libertação do trabalho-escravidão, para a cultura ao alcance de 
tôdas as classes. 

O ajustamento eclesial deve referir-se muito especialmente aOs Ins
titutos religiosos, particularmente numerosos no Brasil e que devem partici
par dos valores do mundo moderno, se desejam continuar a exercer uma ação 
benéfica, Ora, o particularismo das Congregações, seu freqüente esprrito aca
nhado, fechado sôbre suas próprias tradições, corre perigo de entrar em con
flito com o esfôrço de comunhão planetária. O clericalismo autoritário e alér
gico ao diálogo arrisca-se a entrar em conflito com a aspiração a uma demo
cracia sadia, onde qualquer membro da comunidade é considerado como uma 
pessoa que pode apresentar uma 'Opinião e defender valores originais. O apê
go a tarefas que se tornaram caducas ou. a meios já Ineficazes, pode transfor
mar-se em cegueira culpável, dkmte da amplitude dos trabalhos urgentes exi
gidos hoje para a libertação dos homens em tôdas as dimensões da pessoa. A 
instrução e a formação, progressivamente recebidas pelos diferentes meios 
onde se exerce o apostolado das Congregações, pode denunciar as Instituições 
religiosas como núcleos de. obscurantismo retardado, caso não tenham posto 
em dia a formação humana, profissional e cristã, de Seus membros ou de seus 
alunos. 

A Igreja deve decidir, de modo concreto, se deseja continuar a guiar 
a humanidade, a esclarecê-Ia nas dimensões morais e religiosas de seus pro
blemas, 'Ou se quer Çlpenas conserv~r e aumentar um prestrgio do qual a noção 
de "serviço" se apagou progressivamente. Se é verdade que a Igreja manifes
ta aos não-católicos o que realmente quer, não tanto por suas declarações ofi
ciais quanto por suas tomadas de posições concretas (a sensibilidade, nêsse 
ponto, é ainda uma característica e um valor muito positivo no mundo' mo
derno), as 250 Ordens, Congregações ou Institutos femininos que atualmente 
-trabalham no Brasil têm uma responsabilidade enorme na tomada de posição 
da própria Igreja, face ao mundo de salvar, por seu chefe Jesus Cristo. 

B. Aprofundar e atualizar 

Não nos compete fazer a auto-crftlca de cada Congregação. De outro 
. lado, se nossa tarefa é sublinhar as Imperfeições para promover os remedros, 
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isto não deve ser absolutamente compreendido c::>mo um desconhecimento da 
contribuição' positiva fornecida, à 'Igreja e' aO Brasil, 'por intermédio de cada 
uma das Congregações religiosas que aqui trabalham. Os méritos são incon
testáveis. Assinalam-se, porém, dois defeitos que, freqüente e diretamente, 
vêm entravando a eficiência dessa alividade no mundo atual que se elabora: 
a superficialidade e a desatualização da formação das religiosas. Evidente
mente, é impossfvel expor aqui as gradações necessárias, mas não se trata, no 
momento, senão de trabalhar para uni futuro melhor. 

Auxiliado pela legislação do Pais que exige diploma para o exerdcio 
seja da atividaae hospitalar ou educativa, seja de qualquer outra atividade 
,profissional específica ou de assistência social, um grande esfôrço começou a 
se esboçar nas matérias profanas. to claro que a Igreja se preocupa mais ainda 
com a formação religiosa, propriamente cristã. to dela que tratamos aqui. 

O Instituto "Mater Chrisli" nasceu do movimento eclesial que pro
cura seu aprofundamento e sua atualização na formação teológica e espiritual 
das religiosas. Com a ajuda dessas duas noções, tentaremos determinar exa
tamente o seu papel. 
1. Aprofundar - to inútil provar que o n(vel médio das religiosas requer um 
esfôrço de aprofundamento, sobretudo nas ciências sagradas. Falando espe
cialmente das religiosas, não pretendemos excluir as outras categorias de cris
tãos, principalmente religiosos não-padres, membros de Institutos seculares e 
outros leigos, aOs quais se dirige igualmente o Instituto "MateI'" Christi". t=sse 
eefôrço, para ser eficaz, não pôde ainda dirigir-se senão a um pequeno núme-
ro de religiosas; mas: .. 
'- em cada Congregação êlé deve corresponder a uma escôlha de religiosas 
capazes, desejosas de realizar êsse esfôrço e, com êle, beneficiar o próprio meio; 
,'- em cada Congregaçãoêsse pequeno número deve tender a aumentar e a 
'encontrar um rítmo regular de ingresso no Instituto; 
.,-- deve estender-se a tôdas as Congregações, àquelas que mais dificilmente 
-·consentiriam em ingressar no. Instituto, sendo, talvez, as que maior necessida~ 
de teriam de fazê-Io. 

Ist'O supõe que os Superiores provinciais ou gerais: 
-ultrapassem o imediatismo que obnubila a respeito das necessidades do mi
nistério àtual,em detrimento 'do progresso, a longo prazo, da C'Ongregação; 
~ liberem realmente de qualquer outro trabalho, pelO tempo necessário, as 
religiosas que, por hipótese, 'tenham revelado competência e préstimos com
provados. 

o 2. Atualizar...;..;.. Se os cursos não levarem em consideração (mes-
'mo no reduzido n(vel técnico que é o do Instituto) o estado atual dos traba
lhos e a atualização nos diferentes setores, sem detrimento do acêrvo estável 
da Tradição, é preciso reconhecer que fariam trabalho negativo, dando a ilu
são de cooperar para uma renovaçã'O, quando na realidade nos contentarlamos 
em tornar mais espêssas as rotinas do espírito, contestáveis e contestadas, 

,que a renovação desejável deve justamente ultrapassar. Essa atualização su
põe ampla informação inte'rnacional, ao' mesmo tempo aberta e crfticq, sôbre 
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o estado' das pesquisas na matéria considerada; não que se trate de pôr a par 
de todos os pormenores das elaborações ef11 curso, mas, antes, de transmitir 
o adquirido na sua objetividade e exatas perspectivas. 

C. Em uma perspectiva pastoral, ao mesmo tempo crítica e aberta 

Da finalidade geral do Instituto, passamos progressivamente para as 
perspectivas da realização concreta. Depois de ter pôsto em relêvo o aprofun
damento e a atualização, poder-se-ia perguntar se não se pretende formar teó
logos especulativos, ou especialistas um pouco separadas da realidade pasto
ral do Brasil atual. E: incontestável a necessidade de lutar contra um imedia
tismo e um pragmatismo que não possibilitam nenhuma renovação profunda, 
nenhum progresso substancial, e ameaçam freqüentemente as posições que 
acreditamos firmemente adquiridas. Mas nem o tempo de que dispomos -
quatro anos, para um programa relativamente vasto - nem a preocupaçãQ 
fundamental - que é de renovação pastoral - nos permitem cair no perigo 
de abstração assinalado. 

1 . Significação da perspectiva pastoral _ Reconhecer que temos, 
uma preocupaçã",pastoral não significa limitar-nos ao, Prá,tij:p;" Na re,aUdade, 
os problemas rociais que a atividade missionária e apost6licá. nos propõe exi
gem sempre uma resposta preparada por um conhecimento desinteressado e 
profundo, isto é, exigem um recuo cultural COm o qual nem sempre nos temos 
preocupado suficientemente. Muitos dos pseudos-problemas seriam resolvidos 
na hora, se as perspectivas fundamentais da Revelação biblica e do humanismo 
cristão estivessem bem assimilados pelos responsáveis empenhados na ação, 
Para formar religiosas capazes de assumir as renovações que serão exigidas 
amanhã, ou que são desde já oportunas, importa precisar bem as exigências 
dessa "perspectiva pastoral"; ela compreende sobretudo formação do senso crí
tico e adoção de uma problemática aberta. 

2. Formação critica - Aqui é o sentido geral do ensino que está 
em foco, mais ainda que o seu conteúdo. Bons observadores julgam que o 
ponto mais fraco do ensino superior católico, no Brasil, é a carência de forma
ção de espirito crítico. O Instituto "Máter Christi" deve pretender situar-se em 
n{vel universitário, isto é, de ensino superior. Para Isso, é capital que :se preo
cupe, de um. maneira ou de outra, da formação dê,sse, espirito critico que é,a 
grande fôrça da ciência atual: ela sabe refletir sôbrE! seus métodos e autocritk 
car seus resultados. 

Esse aspecto é capital, tanto para a formação de um espirito adull'O 
capaz de enfrentar um problema concreto em sua especificidade, quanto para 
possibilitar a religiosas responsáveis que enfrentem o mundo real (andEI seu 
ministério deve se exercer) e mantenham diálogo com um laicato em vias de 
se tornar adulto. 

3, Problemática aberta _ Teremos em mira, portanto, não s6 
transmitir o fundo permanente da formação teológica e da cultura cristã de 
base, quanto dar os meios de continuar a assimilar, de maneira Inteligente e 
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crítica, os dados e os valores tornados disponíveis por essa época privilegiada. 
Só terão influência profunda sôbre o mundo de amanhã, ·as pessoas que dispõem 
ao mesmo tempo de um quadro estruturado para compreender o fenômeno' hu
mano em sua relação histórica e em sua relação transcendente, e de uma aber
tura constante ao diálogo com um mundo cujos conhecimentos, senão o valor 
ético, não cessam de se enriquecer. 

D. A integração progressiva 

Era preciso explicar o que precede para bem fixar a finalidade. Mas, 
sobretudo em seus primeiros anos de fundação, um Instituto não pode geral
mente pretender realizar perfeitamente seu programa, se êste é realmente exi
gente. Parece-nos, portanto, oportuno colocar no programa de vida do Instituto 
"Mater Christi" um encaminhamento para dupla integração, dupla coordena
ção: 

1. Da parte do corpo professoral - A ação do tempo é necessária 
para que cada professor em particular, e o Instituto em seu conjunto, perce
bam melhor o objetivo a alCançar e a maneira de harmonizar os diferentes cur
sos.em relação a êsse objetivo. Trata-se de descobrir o lugar de cada curso' no 
conjunto, e a maneira de integrá-lo, de modo que êle seja peça original em um' 
éonjunto orgânico. Nêsse seritido, certo diálogo entre os professôres, sem ex
cluir uma legítima e benéfica 'diversidade onde se reflete a variedade das (ir
dens e Institutos que integram 'a' Conferência dos Religiosos do Brasil, deve aju.' 
dar_8 evitar as lacunas/.assim como: as repetições inúteis; deve 'contribuir para' 
s coordenação em um mesmo espírito de penetração; de objetividade e de ser" 
viço. O rigor na informação COmo á seriedade no esfôrço de apresentação, pr,,: 
dsam fixar' em um bem alto nível ·constante. . 

2. Da parte das alunas - Deixando cada Congregação cultivar .seus 
valores específiços., a .comunica.ção que permite em seguida trocas frutuosas, es
tima .recíproca, complementariedade orgânica, deve estabelecer-se._ numa bas~ 
cultural e cristãmente elevada .. Não poderiam portanto, continuar no Instituto 
religiosas de boa vontade edificante e piedade incontestável, que não conseguis
sem alcançar uma média elevadi!. 

Um dos benefíCios que O Instituto deve, portanto, pf"Oporcionar é o 
entrosamentO' das Congregações', através 'de seus . membros melhor formados.· 
Nada une mais que a procura COmum de valores difíceis de serem atingidos; 
a verdade'figura certamente.entr .. êsses valores,' bem como a preocupação de 
uma pastorale.adaptada· ao· m~o cont~mpor.âneo. Precisamos nos persuadir que 
é o melhor e o 'principal qúe une rÍão;'somente ~s,·membros"é!e·.umà' mesma. 
Congregação, mas ainda os' membros de Congregações diversas: o aprofunda
mento da mesma fé, a expressão da mesma esperança, a procura missionária 
das· formas da caridade; as ·modalidades próprias de cada Congregação não são 
em absoluto negligenciáveis, tnas devem ser respeitadas e seguidas em Sua pQ4 
sição' secundária. 
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E. A organização dos meios de realização 

1. Escôlha e importância das diferenteS matérias tratadas nos cursos 
fundamentais do bacharelado (3 anos) 

Aqui, o risco maior é de nos perdermos na juxtaposição de um núme
ro exagerado de especializações mais ou menos importantes, na falsa perspec· 
tiva de conseguir, assim, uma verdadeira cultura religiosa, ou de estar mais 
apto a trabalhar em um setor determinado dá vida da Igreja no Brasil. Impor
ta mais estruturar ao redor de matérias julgadas principais, trabalhadas du
rante três anos; 

--' Sagrada Escritura: tôda ciência cristã parte daí; não há reflexão cristã séria 
senão em contacto direto com esta fonte. Eventualmente ligado a êsse 
curso fundamental: curso anexo e facultativo de grego e de hebraico. 

- Teologia Dogmática: organização da Revelação, estruturada pela Tradição e 
pensada na perspectiva do nosso tempo. 

- Teologia Moral: ciência da conduta cristã, organizada à luz da Revelação e 
utilizando os recursos preciosos postos pela ciência contemporânea à dis, 
posição do conhecimento do homem. 

- Teologia Espiritual: em plena continuidade com a teologia moral, explícita, 
ao contacto não somente da teologia mas ainda da história da espiritua: 
lidade, as normas e os grandes meios do progresso da vida espiritual; 

- Liturgia e Teologia Sacramentária: o culto é a atividade própria dae.lgreja, 
de grande importância na vida religiosa consagrada, e cuja renovação se 
impõe particularmente a Htulo de formação popular, no quadro da reno
vação pastoral atual. 

Em seguida situam·se alguns cursos com duração de um ou dois anos: 
- Filosofia: a Htulo de formação humana, tanto quanto de compreensão teo-

lógica. . 

- História d. Igreja: a Htulo de contactp com a realidade eelesial, onde se 
situa nosso. esfôrço presente e futuro nesta terra. 

- Sociologia religiosa: a Htulo de contacto com a realidade do mundo huma. 
no, onde se situa nosso esfôrço de renovação pastoral. 

Missiologia: dimensão não somente essencial, mas ainda particularmente 
· atual da eelesiologia vivida. Póde-sedizer que hoje uma Igreja local vale, 
em boa parte, o que vale sua concepção de missão e sua maneira de viver 
o impulso missionário. . . 

- Direito Canônico: para um conhecimento preciso e seguro dos princípios e 
das normas que regulam a vida religiosa nalgreja atual. 

- Pastoral Catequética: de necessidade evidente para todos os setores da vida 
· apostólica, . particularmente oportuna, na formação de respon;sáveis, pro-
· fessôresou orientadores, tanto nas Congregações mesmas quanto em suas 
atividades externas de ministério. 
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2. O Curso de Licenciatura e o Doutoramento 

O quarto ano, cor respondendo ao Curso de Licenciatura, pode orien· 
tar·se: 

- seja no sentido de um curso de Especialização Cultural, 
- seja no sentido de um curso de Pastoral Catequética. 
O Curso de Especialização cultural destina·se a aprofundar os conhe

cimentos em uma determinada matéria ou setores dela; para conclusão do cur
SO de especialização é exigida a apresentação de uma monografia que será obje· 
to de arguição por parte de banca examinadora. 

. O Curso de Pastoral Catequético compreende: cursas de Catequese bí· 
blica, litúrgica e doutrinária, cursos de Psicologia evolutiva, Merodologia cate
quética, organização de Centros Catequéticos, cursos de Pastoral e estágios 
obrigatórios. 

Na organização atual do programa, o Instituto "Mater Christi" ofe
rece às alunas do 2." e 3." ano básico teológico, a oportunidade de realizarem 
simultâneamente a formação pastoral-catequética, cursando as aulas do Insti
tuto SuperiOr de Pastoral Catequética "Sedes Sapiemlae". EO, para isso, condi
çãoindispensável, disporem as alunas de tempo integral. 

O Doutoramento, a que serão admitidos os portadores de diploma de 
licenciado, far-se-á mediante. defesa de tese, depois de dois anos pelo menos de 
estudos, a partir da data de inscrição: o candidato escolherá a disciplina e um 
dos docentes do Instituto, sob çuja orientação deseja executar o trabalho. 

·3 .. Assimilaçao dos 'cursOs e trabalho pessoal 

. Preparados especialmente para. o auditório de Mater Christi, os cur-
sos são diretamente assimiláveis pelos alunos aprovados no vestibular, mas não 
sem o trabalho normal do aluno. Para auxiliar o estudo, apostilas dos cursos 
são postas à disposição dos alunos. Mater Christi comporta atualmente três 
horas de aula, no comêço da tarde, o que permite certo trabalho pessoal pela 
manhã e eventualmente o complemento de duas horas de Pastoral Catequé
tica; depois das 16h. Certa colaboração por· equipes é encorajada, embora 
ainda não tenha estatuto rígido. A exigência de uma dissertação por semes
tre, em matéria· proposta pelo aluno, facilita a realização de certo trabalho 
pessoal de exposição. No fim do ano os exames comprovam a assimilação pes
soal e s. faculdade de retransmitir inteligentemente. 

Tais são os meios que o Instituto Mater Christi p5e, em São Paulo, 
à disposição das Congregações, ou de todos aquêles que podem consagrar três 
ou quatro anos ao aprofundamento e à atualização de sua formação religiosa 
católica. Os p~p.gr~ssos vindouros s.erão, assim o esperamos, :o ·fruto da ce
laboração paciente 'e lúcidáhnlo das Congregações que compreendem "uti
lidade e o valor dêsse instrumento, como de cada membro que para êle apre· 
sénta ou apresentará sua contribuição. Trabalhando a$Sim, tem o Instituto 
Mater Christi plenamente consciência de agir no sentido da pastoral de con
junto do Brasil, no espírito do li." Concílio do Vaticano e para uma renovação 
profunda da Igreja e da Vida religiosa. 



DIREITO DOS RELIGIOSOS 

DA PASSAGEM, DO EGRESSO E DA DEMISSÃO DE RELIGIOSOS 

Frei Francisco Xavier Bockey, O.F.M. 

(Continuação do número anterior) 

o - Da saída da religião com o indulto de laicização 

Atendendo à Intima natureza dêste indulto, compreende.se que dêle 
não haja palavra no Código. Todavia, diante da necessidade de referir todos 
os modos de saldas de uma religião, não podemos deixar de falar ligeiramente 
também dessa modalidade que muito entristece a Igreja. Por laicização enten
demos aqui a redução ao estado leigo de clérigos com ordens sacras. 

A praxe da Cúria Romana distingue duas espécies de indultos: 1 ) 
para o clérigo de ordens maiores, sem ser sacerdote; 2) para o sacerdote já 
ordenado. 

1. Indulto de laicização ou da redução ao astado leigo para o clé
rigocom ordens sacras, exceto o sacerdócio ( 10 1 ) . 

a) Causa - O Sumo Pontlfice, por si ou pela Sagr. Congregação 
d::ls Religiosos,. não concede êsse indulto, ~em haver gravrssima causa que, cer 
mumente, consiste na perda completa e irremediável, se fôr permitido falar 
assim, da .vocação .religiosa ou sacerdotal. Para provar a existência. da causa, 
é preciso que tanto da parte do religioso, como da parte dos Superiores te
nham sido empregados todos os meios ao alcance e não haja mais esperança 
de emenda ou de recuperação da vocação. Por isso, " religioso se deve ter de
dicado, com máxima solicitude, à meditação, à oração e aos atos próprios 
pará tornar mais firme a vontade.' Os Superiores estão 'Obrigados a se servir 

101) CF. Sartori, op. cit., pág, 59: A. pro clerieo in sacris (DoD Sacerdos) 
1) Praerequisita: a) Adsit gravissima causa. Qportet enim ut prius omnia media 

ad ejus emendationem obtinendam adhibita frustra. cesserint. Vocationem xe-:-
11giosam vel sacerdotalem amlsit? S. medltatlonis exerci tio, assiduis ad Deum 
precibus, firma voluntate, ipsam recuperare prius studeat. Adhortationes, mo
nitiones, poenae prius adhibeantur; si pervicaciter -se gerat, locus erit -hule pc
titloni; b) afferatur petitio ab ipso Qratore exarata; c) habeatur declaratio 
sui Minlstri (Superloris) Provincialis, ex qua a,ppareat ornnia adhibita fUisse 
media ut haec petitio evitaretur, procurandum clerici emendationem; at haec 
in cassum cessisse. 

2) Forma: gratiosa. OUm habebatur "ex audlentia Ssm!". 
3) Effectus seu vis Rescrtpti: a) liberatur a votis relig!osis et ab oneribus Ordini 

sacrO iari{-'sUScepto-~adnéxis; b-r reducitur ad statum laicalem. (ac proinde pri
vatur' omnlbus juribus et prlVilegiis clericalibus); C) sine spe readmissionis ad 
statum clericalem. Orator autem, sul prions status memor, bonis moribus et 
praesertim operibus christianae pietartis amtssam vocationls gratiam ·:redimel'e 
satagat. 
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de exertações, admeestações e penas. Mestrando-se e religiese renitente e 
insensfvela tude iste, poderá ser feità a peiiçãe. ' 

b) Petição - 10 e próprie religiese que deve fazer e pedide da 
laicizaçãe. 'O ;Súperier Previnciói atestará'núrríà declaraçãe especial que fêz 
tudo para evitar a petiçãe, mas que nenhum des meies usades deu qualquer 
resultade. 

c) Forma - O indulte é cencédide diretamente, cem efeite ime
diato, ou de maneira graciosa, como o estilo 'Oficial da Cúria se costuma ex~ 
primir. Antigamente previnha "ex audi,;ntia; SSmi" (102) ~ 

d) Efeitos ou fôrça do rescrito - Ae centrá rio de que diremes 
depois de referência ao sacerdote, os diáconos e subdiá'conos cnstumam re
ceber, imediatamente, o indulto de laicização com 'os seguintes efeitos: 1.0 '0 

religlese fica livre des vetes religieses e das .obrigações inerentes à Ordem' 
sagrada que recebera; 2.° é reduzido ae estade de leige, sende, per isse, pri
vade de tedes .os direites e privilégies clericais e religieses; 3.° nãe pede 
nutrir nenhuma esperança de mais tarde ser readmitide ae estade clerical. 
Está última cláusula merece a atençãe especial do requerente. 

e) Recomendação - A Sagrada Cengregaçãe, censiderande a gran-' 
de graça da vecaçãe religiesa e sacerdetal, recemenda a.o clérige reduzicb ae 
estadQ de leige' que êle, sempre lembrado de seu estade anterier, precure res
gatar a graça da vocaçãe per meie de bens cestumes e, sobretude, de .obras 
de piedade cr'lstã. 

, f) Aceitação - O religiese pede recusar e rescrite, ainda que nada 
diste se disser. Excetua-se, perém, e case em que a reduçãe ae estade leige 
lhe fôr imposta ceme pena ( 1 03 ) . 

, g) Notificação - De analegia cem e cân. 470, § 2, e fate da dis:: 
pensa deve ser cemunicade ae páreco de batisme (cf. cân. 1011). 

2. Indulto de laicização para o sacerdote (104). 

, , , aJ Notas preliminares - Nãe se esperande nenhum resultadq' dá 
exclaustraçãe cem um, recemendar-se-á asecularizaçãe. A mudança de gêne' 
re de vida ,pode trazer lenitives eu mesme a cura de muiros males. Tende,e 

102) Do -ano de 1946 temos em mãos um rescrito concedido a um sacerdote do' teor se
guinte; Ex aud1i;mtla Ssmi, die ..•• 

Ssmus Dominus. Noster Pius Papa --XII, referente infrascripto Cardinall 
Praefecto Sacrae Congregationis Negotis Religiosct.um sodalium' praeposito. be .. 

"nlgne annUlt pro gratia redueUónis ad statum latearem curn dispensationé a vaUs 
religiosis et ab oneribus Sacrae Presbyteratus Ordini adnexis. firma manente obll

; gat1Qne servandi caelibatum et sIne spe readmissionis ad':statum clericalem. Nau 
obstantlbus quibusllbet. ' 

103) Cf. CpR, XXXIII (1954) págs; 222·-'a 224. - De acôrdo 'com a praxe, 'a'recusa 
deve ser feita. dentro de 10 dias. ' 

104) Sartorl, op. cit., pág. 60 - B. Pro sacerdote iam oi'dinato. 
·1) Praenotanda: Prius suadeatur potius saecularizatio sub aliquo Episcopo. Vi

dendum et1a.m si mellus sit procedere ad' ejus canonicam expulsionem·. 
2) Praerequisita: .a) Adsit gravissima· causa et ample· exPonatur·· (uti: supra pro 

elenco dictum est); b) petttio indulti ab ipso .l)ratore exarata. : et pro-
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religioso cometido faltas grayes ou delitos, que, de acôrdo com o direito, jus
tifiquem a demissão, do 'ponto de vista da religião seria conveniente aplicar 
ê.sse meio, mas o sacerdote, desejoso de laicização, assim não conseguiria seu 
intento. C'Omumente, êle deve proceder de conformidade com as normas esC 
tabelecidas pela S. Sé para tais casos. Essas normas, inspiradas na solicitude· 
amorosa para com as almas sacerdotais e na prudência pastoral, são hoje bas" 
t~nte complicadas/. como veremos. 

b) Requisitos - a) Como se trata de assunto de extraordinária., 
importância, se requer, em primeiro lugar, causa muito grave. Não basta, no;· 
entanto, alegar a causa, mas é precis'O explicá-Ia profusamente. A exposição, 
exata de têdas as circunstâncias e dos esfôrços feitos para evitar- o passo'é um. 
meio para conhecer a situação e as qualidades morais do sacerdote. b) Com" 
pete a êste fazer a petição. Diferentemente do caso antes contemplado, a Sa-' 
grada Congregação manda ao sacerdote que acrescente ao pedido a promessa' 
formal de querer o celibato. Embora a Igreja não ignore que amaimia' dos" 
casos esteja ligada à castidade, mantém firme esta lei férrea. c) Finalmente, 
o Superior Provincial competente deve atestar que nada '.foi negligenciado; 
para levar o sacerdote a corrigir seu procedimento e vida, 

, ") 

missio scripta coelibatum in saeculo servandi, rnittenda ad Procuram (pro S. 
Congregatione); c) Votum sul Ministri (Superioris) Provincialis, ex quo appareat' 
1.l1hil -intel'l:tatum relictllID fuísse, ut Sacerdos, de quo agitur, ad meliol'em. fru:
gem reduceretur. 

NB. Difficultel' conceditul'j _ nec ad· pJ.'imam pe1;itionem, .quam proinde opor....: 
tet iterare, Si. tandeI11. f?l •. C. attentis in~tantibus Oratoris precibus, .omnibusque 
quae· allegata fuerunt, .in Domino semel iterumque ponieratis, censet aUdienQa~ 
preces, antequRII.1 laic~tiçnem sina spe . .+eadmissionis . definitivl:!-f! imPOIlR.t, ex 
pràxi concedit INDULTUM EXCLAUSTRATIONIS QUALIFICATAE; h~c· modo: 

. 3) 
. 4) 

Forma: commissorla. .. . 
Effeetus :. Execútori committitur absoJutio a cenB1:lris et r.emissio poen.aru!Il. in 
quas forte Orator incursus sit;· ao ·deinde concessio exclausu.~tion.is·. qualificatae 

., .... 

~- .' . 

aq.. t.empus determinatu~ (v.g . .ad ann~m, duas veI tres aTInas) sub legibus se w 

.quentibus : .. .. .. . 
5)· Conditiones: a) praeter normas .exclauStratianis cammunes in cano 639 statu

tas, OrntOr nUca dimittat habitum etiam ecclesiasticum, quem dimissionem: pro
:Wbitio ·00 pr1vatio· oinni"um ministeriorum ecclesiasticorum subsequetur, :·atque 
prlvileglorum· et obligationum clericalium et religiasarum suspenslo, salva tamem 
semper· 1E~ge sacri caeUbatus; b) exclaustratione· perdurante, Orator in uso ac 
receptione Sa:cramentorum la1cl& aSsimUatur; C) sub disclplln~ et assistentia 

.Exc,mi OrdinarU.laci. ~c Religi!>N~ qrator remaneat, ut efficaci.ter .et opportune, 
impositis etiam ipsi piis precibus, ad honesmm et dignam ration~m' vivendi et 
crisu.n s~~rand~m .. aqiuY8!J et: :car;itat~ve. ·,manuçluci yal{lat;. ·d) . Superiod, in 
exeundo, scrlptam tradat declarationem se sibimetipsi sine onere religionis pro w 

visurum·in ~aeculo; e) transacto 1n<;luIti tempore. ad S .. Cengregationem de Re
~~giosis recurrez;1dum est, ut Oratorl convenienter in· Domino provideri possit. 

NB. --. 8,1. transacto tempare e&perimenti datur resipiscentia ex·, parte ora
ratortS, poterit ad suam Religionem reverti, sub conditiollibus aS.. Congrega

. tiope.,statu~nd~s m:.casu. :-··Si... v~ro p~rseveraverlt in sua voluntate··obtinendi 
laiclzátio'i1em;··--eãm concedet S .... congr~tto çum effectibus ~ uti sequitUr: 

6) :E.{fectus laic~~t.~o~ts: ·reducitur· ad staturo laicalem. idest sme juribus· ac pri
vilegiis clericaltbus; .. b); .&t?l~itur. ~ .votis -in Religione emissis; c) ·dispensatur ab 
onerjbus Ordinibus Maioribus adnexis, salva manente.lege coelibatus; d); sme spe 
readmissianis ad statum clel'icalem. 
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c) Procedimento da S.Sé - Cumpridas as formalidades prescri
tas, seria de esperar que a Sagrada Congregação despachasse, imediatamente'; 
o pedido de acôrdo com o contrato do requerente. Entretant-a, as atitudes da 
S. Sé são muito diferentes. É bem difícil que atenda logo a primeira petição. 
Via de regra, torna-se necessári'O repetí-Ia uma ou duas vêzes. Convencen .. 
do-se então da insistência e das causas do requerente, a Sagrada Congregação 
começa a tomar as providências que lhe pareçam cabrveis. Se abstrarrmos 
de um _caso extraordinário, a laicização demorará ainda a chegar. Pois, desde 
outubro de 1953 (105), foi introduzida uma forma peculiar de exclaustração 
para sacerdotes religiosos que, tendo efeitos não previstos no direito (cân. 
63), recebeu a denominação de exclaustração qualificada. Antes que a Sa
grada Congregação imponha a laicização sem esperança de readmissão ao es
tado clerical, outorga ao Superior Geral a faculdade ae, segundo o seu arbr
trio e consciência, conceder ao sacerdote a exclaustração qualificada por um 
ano (106). De sua forma e leis falaremos no que se segue. 

d) Forma - Ao Supertor Geral compete a execução do rescrito; 
trata-se, portanto, de um indulto ou graça dada em forma comissória (107). 

e) COndições - A resposta da S. Sé manda ao indultário observar' 
certas leis (108l.-que encerram as condições e os efeitos do indulto. Conside-

105 Cf. Gutlérrez. P. A. CMF. De excIaustratlone. .. 'l.ualificata. CpR •. =. (1955). 
págs. 374 a 379; pâg. 1l74. . .' . . . . 

100) As vêzes pode ser dado por dois ou três anos: 
107) J1l conslderada graça. quando não é Imposta como pena. Gutlérrez. Ib., pâg. 375. 
108) Para me"hor orientação, citaremos na integra o rescrito: Beatissime Pater. N.N. 

sacerdos professus .... ad pedes S.V. provolutus. humiliter tmplorat reductlonem 
ad statum laicalem, cum solutione a votis ceterisque onerlbus sacris Drdinibus 
adnexis, salva tamen manente lega aaeri eoelibatus, cum omntno imparem se sentlat 
ad onera vitae rellgiosae et sacerdotalls sustinenda. . 

Et Deus ..•• 
Haec Sacra Congregatlo de ReligIosla, attentis instantibus O'!'atorls preclbus, 

omnibusque quae allegata fuerunt in Domino semel iterumque ponderatis, ante-
quam laicJzationem sine spe readmissionis definitlve imponat, Rev. mo P. SuperIor! 
Generali benigne commisit. ut pro suo arbitrlo et conscientia exclaustrattonem qua
IIflcatam ad annum sub bis leglbus concedat: 
1) Praeter normas exclaustrationis communes in cano 639 -statutas orator il1ico di

mittat habitum etiam ecclesiasUcum; quam dlmissionem prohibitl0 ao privatio 
. omnium minl5teYlorum eccleslaatlcorum subsequetm- atque prlvllegiorum et obl1gâ. .. 
tfonum clericallum et rel1glosarum suspenslo, salva tamen semper lege sacrt coeli
batus. 

2) Exclaustratlone perdurante, orator In uso ot reeeptlone Saoramentorum lalels 
Bss1rntJatur. ' 

S) Sub disciplina et adslstentla Excml. Ordlnarli locl ac Rellglonis orator rema-
neat, ut efficaciter et opportune, impositls etlam lpst pUs preclbus, 3d honestam 
et dIgnam ratIonem vivendl et erisim superandam adiuvarl et carItative manu .. 
duel valeat. 

4) Superior! in exeundo scrlptam tradat declarationem se sibimetlpsi sine onere 
Rellgionls provtsurum in saeculo. 

5) Transaeto indultt tempare, ad hane Saeram Congregatlonem recurrendum est. 
u.t "rator! eonvenienter in Domino provlderi possit. 

ContrarUs qulbuslibet m1nim.e obstantlbus. 
Datum Romae. dio .... 
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remos uma por uma. 1.° - O sacerdote deve tirar, imediatamente, o hábito ecle
siástico. Enquanto na exclaustração comum, 9 e r a I m e n te, está obri
gado a deixar a veste própria da sua religião, para assumir a vestimenta dos 
sacerdotes seculares, na exclaustração qualificada deve trajar à moda dos lei
gos. O abandono da veste clerical tem como conseqüência a proibição e pri
vação de todos os ministérios eclesiásticos e ainda a suspensão dos privilégios' 
e obrigações clericais e religiosas, ficando, porém, sempre a lei do sagrado ce
libato (109). Por conseguinte, esta exclaustração priva o sacerdote do direi
to de exercer qualquer ministério ou função da ordem sacerdotal e do estado 
clerical, como sejam: a pregação, a celebração da S. Missa, a administração 
dos sacramentos, etc. Além disso, não goza mais da p'oteção e imunidada· 
que os direitos e privilégios clericais lhe concederam. ~ justo que, durante o 
mesmo tempo, também as obrigações clericais e religiosas sejam suspensas. 
Excetua-se o celibato que continua em tÔda a sua extensão e rigor. 2.° - Du
rante a exclaustração, o requerente, no uso e recepção dos Sacramenros, é 
equiparado aos leigos. ~ a conclusão lógica do primeiro ponto. De outro 
lado, não pode ser a intenção da Igreja privá-lo dos meios necessários para 
sua emenda e correção. 3.° - O peticionário deve ficar sob a disciplina e as
sistência do Exmo. Ordinário do lugar e da religião para que, mais eficaz a· 
oportunamente, mesmo através de orações impostas, possa ser auxiliado e 
levado, cqm car.jJ:l~;.a_.cond.u;zir. uma vida. honesta e digna e a superar a 
crise (110). O exclaustracb comum fica sujeito mesmo pelo voto de obediên
cia ao Ordinário do território onde viver em vez dos Superiores da própria 
religião (c§n. 639). Estando suspenso o voto de obediência do exclaustrado 
qualificado, a obediência que o obriga a permanecer debaixo da disciplina a 
assistência do Ordinário do lugar a da religião tem a sua basa exclusiva no 
rescrito. A Igreja não entrega o religioso, simplesmente, à sua sorte, mas pro
cura fazer tudo quanto estiver em suas fôrças para reconduzi-Io ao bom ca
minho (111). 4.° - Ao sair, deve entregar ao Superior uma declaração escrita 
de que cuidará de suas necessidades no século, sem nenhum Ônus para a ra-

109) Gutlérrez, ib., pág. 37'1 fala em "dispensa" das obrigações sacerdotais; o rescrlto, 
porém, diz "suspensão". 

110) O rescrito alude aqtú a um dos motivos da concessãO dêste remedio provisório, de':' 
nominado de crise. Entre os motivos mais COnlWlS enumera Outiérrez (ib. págsô 
377 a 378) os seguintes: grave crise de fé, grave perigo de esc&.nda,10 público pela 
apostasia do sacerdócio e da fé: tédio invenclvel da. vida religiosa e sacerdotal; 
doença Ilstca e psíquica.; péssimo exemplo na rellgião com obstinada abstenção 
da celebração da Missa., dos Sacramentos, etc.; parcialmente por doença e escrú
pulos; dúvidas não pertinazes acêrca dos mistérios da religião; vida pecàminosa 
oculta. com subseqüente depressão pslqUica e a Impressão da impoSsibUidade de 
guardar a castidade; estado depressivo e escrúpulos; repugnância invenclvel no 
exerclcio dos ministérios sacerdotais, etc. 

111) "Periculum quoddam adest in hac forma exclaustratlonis; quod nempe minuatur 
conceptus et sensus stabilftatis sul status In sacerdotibus quod crisis quae In se 
esset levis, gravls fiat ex spe habendl saltem hane provisorlam solutlonem; quod 
aUqul propriam crisim (conscienter- veI non) exagerent ad obtinendam exclaustra ... 
tionem qua'ificatam (temporaneam); quod ipsl Superiores facUes sese praebeant 
in hoc remedio tempt8ndo et commendando ut selpsos llberent a subdIstis forsan 
molestis, conltra cantatem ipsls debitam, etc. 
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ligião (112), Como também o voto de pobreza esteja suspenso, o exclaustre
do pode e deve prover-se das coisas de que êle precisar. no mundo. Os Supe
riores, no entanto, hão de olhar para que não prejudique a religiã'o,contrain
do dívidas ou obrigações econômicas capazes de criar embaraços, quando o 
religioso deva ser readmitido na religião (113). A piedade e caridade obri
gam, às vêzes" os Superiores a socorrer ao exclaustrado e a não abandoná-lo 
(114). 5_" - Terminado o tempo do indulto, é preciso recorrer à Sagrada 
Congregação dos Religiosos para que esta possa tomar as providências con
venientes ao requerente. O rescrit·o não· indica a pessoa que deve recorrer, 
mas, considerando o texto, pa_rece que a obrigação incumbe aos Superiores e 
não ao religioso., Esgotado o prazo, deverá ou, ao menos, poderá o excl-al!stra
do qualificado voltar para a sua religião? O excla.ustrado comum pode reas
sumir a vida religiosa a qualquer momento, estando os Superiores, em geral, 
obrigados a recebê-lo. t::sse. religiosot ao contráriot parece ser considerado- co
mO exclaustrado "ad nutum S. Sedis". ( 115), de maneira que não só interes
sa O bem particular, mas sobretudo, o bem público acêrca do qual julga a 
autoridade legítima . Enquanto a autoridade, .portanto, não· revogar a sua de
cisão, o exclaustrado. qualificado tem de ficar no. mundo. Gutiérrez é, toda_ 
via, da .opiniãQ que os Superiores, ap menos, podem recebê-lo antes .de termi~ 
nar· o. tempo, mas que o religioso çontinuará suspen~'O-e privado de todQs os 
demais direitos .-conforme .0 .rescrito determinar. Ao findar o ano ou biênio; 
~egundo GuÚér~ez (1-.16). o exclaustr~do~ deve ·voltar, a· não ser que osSupe
riores, servindo~se do' direJto concedido .. pelo cânone 606, § 2, lhe permitam 
uma breve ausência- até que a S.Sé te.nha providenciado. Sartori (117), aQ 
iflVés-, diz_ que.o requerente--pode voltpr, -sob- as condições estatuídas no caso 
pela. Sagrada Congregaç~o, suposto ·quetenha muçlado de idéias e . se emen
dado. Seja como fôr, sendo conside~ado ainda religioso, no gôzo dos ·privilé
giQsespirituais da sua religião, resta .. sempre a._possibilidade de regressar. Oxa, 
lá todos se .aproveiiassem dessa porta! Infelizmente,~ porém, muitos perseve
ram,n'a obstinação de querer, a· todo O.lr,mse, a.laicização.··.Vendo baldados 
rodos os seus esforços, a Sagrada Congregação acede ao pedi.ç!o .. 

'. . f) .Efeito~ - Pelo indulto da laiciz."ção definitiva o religioso: a) 
éredlizido ao estado' de' leigo,' séndo-Ihe Brados assim pára sempre os direi
ros e privilégios clericais . b) Fica livre dos votos emitidos na religião, inclu
sive-dos votos privativos de certas ·Ordens ou Congregações. c) É dispensado 
das obriga'ções aÍ1e~as l\S ordens- _m~-i9rés, 'com e~ceçi.io' da le!' d~ celibat.Ó. Se 

. Ítem .patet. ·S. congreg;ationem •. _e~; his alüsQUe: c~nSicie~~tio~j.\~us prudenter !t 
·.ciaute l'rocedel'e.in appllcanda excla.1l,tratione· qualif1cata-; et ·nonnisl post completas 

_. infoim~tiones circ.a- cUITiculu.m vitaç oraitOrts eam conGedi POSSf!"_. Assim Gutiérrez, 
Ib_ pâg. 378. '. • •. _ . •....• .. 

112) GutiélTez acha que est~ clãusu'a, fàcilmente possa ser_ Qmitid.a.. Ib., pâg. 375. 
,ll3) Cf. Gutié"ez, Ib.,. pág. 376. . 
114) Cf. Gutlérrez, ib., pâg. 375. . '.' ". 
:1.~5j 9f. QutiélTez, ih., pág. 376. -, Tr~taremos desta' espéCie de excláustração. mais 

adiante. ' 
116) Cf. Gutlérrez.ib .• pâg. 378. 
117) Of. Sartori, oP. cit., pâg. 61. 
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~Iguém julga ter graves motivos para impugnar a validade da ordenação, devE! 
recorrer à Sagrada Congregação dos Sacramentos. d) Por fim, o rescrito o 
adverte de que não poderá mais nutrir esperanças de voltar para o estado 
clerical. Ainda que a Sagrada Congregação não decrete uma impossibilidade 
absoluta, qualquer tentativa de regresso encontrará gravíssimas dificuldades.: 

Antigamente, o indulto continha o aviso: Procure recuperar a graça 
da vocação pela recitação cotidiana do Rosário, como também pela recepçãó 
freqüente da Penitência e da Eucaristia. Em atenção à cláusula final do res' 
cri to, a supressão desta admoestação é muito justa (118). 

(Continua no próximo número) 

118) Cf. Sartori, op. clt., pág. 61. 

Revmo. Sr. VigÚio: 

o Boletim "LI! E VI!", indispensável para seus Paroquianos, .está 

ao seu alcance pelo preço mínimo de· Cr$ 3,00 a Cr$ 4;00 por uni. 

dade, dependendo da quantidade . 

.. . Faça o seu pedido, imediatamente, a 

PubHcações LIguori 

Calxa Postal, 4D8 
Belém _ Pari . 

ou 
Conferência dos Religiosos do Biasi) 

Rio - Belo Horizonte 

Reclfe - Pôrte Alegre - Fortel"'. 



RÁDIO VATICANO 

A EMISSORA DA SANTA SÉ 

Pe. Paulo Bessa ele Almeida, S. J. 

111 - ORGANIZAÇÃO 

- Direção é administração geral 

A Rádio Vaticano, como Emissora que é da Santa Sé, consagrada es.sen
cialmente à difusão do magistério pontifício, depende ·naturalmente da mesma 
Santa Sé. 

Está ligada diretamente a dois setores distititós do Vaticano: à SeCretaria 
de Estado do Santo Padre e ao Governatorato do Estado· da Cidade do Vati-
cano. 

À Secretaria de Estado do Santo Padre compete a superintendência do 
setor de programas e a eventual decisão silbre tódas as iniciativas de maior 
importância que visem a ampliação, aperfeiçoamento e modernização dos ser
viços radiofónicos. 

O Governatorato, por sua vez( provê ao setor técnico e administrativó~ 
I:, portanto, de sua competência determinar cada ano llm. orçamento. preven
tivo para a Rádio, autoriza·r, no decorrer do ano tôdas· as 'despesas' necessárias 
e providenciar, por meio dos seus diversos órgãos especializados, às aquisi-
ções e àos pagamentOs. . 

2 - Estrutura interna da Rádio Vaticano 

A. Direção 

A Direção interna da Rádio Vaticano foi confiada pela Santa Sé, me
diante nomeação pontifrcla,a um padrQ da Companhia de Jesus, proposto pelo 
Superior Gerai da mesma Ordem (60). 

O Diretor da Rádio Vaticano é o responsável, perante as autoridades 
do Vaticano, pelo andamento geral da Emissora da Santa Sé, nos seus setores: 
programatico, técnico e administrativo. 

Em nome das referidas autoridades, superintende aS atividades próprias 
de cada um dêsses três setores, servindo-se dos órgãos internos da mesma 
Rádio (61). . 

60) "Rádio Vaticana - Regolamento programml" (inédito). 11 Direttore della 
Rádio. 

61) ibidem. 
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B. Setor "Programas" 

o setor de programas, presidido por Um diretor-geral (62), consta de 
três repartições distintas: o Serviço de Rádio-jornal, a Redação e as Secções 
lingüísticas. 

a) Rádio-jornal. - O Rádio-jornal é o serviço informativo da Rádio Vati
cano. Redige e transmite um boletim de informações séibre as atividades do 
Papa e da Santa Sé e de nqtfcias da Igreja no mundo. 

Inicialmente chamava-se I. R. V .A. T. (Informações da Rádio Vatica
no). A 1 de janeiro de 1957, passou a chamar-se Rádio-jornal (63). 

Nestes últimos anos, as notícias apresentadas pelo Rádio-jornal são 
acompanhadas com freqüência por notas de créinica. 

É transmitido diàriamente em 7 frnguas: alemão, espanhol, inglês, ita
liano, francês, português e polonês. 

Funciona, desde 1959, no Estúdio do Petriano. 
b) Redação. - A Rádio Vaticano transmite programas adaptados aos 

ouvintes dos diversos palses a que são destinados. IÕstes programas, contudo, 
têm um fundo comum, constituído pelo material que a Redação oferece às 
diversas Secções lingüísticas. É que a Rádio Vaticano, embora atenda às exi
gências de mentalidade e, de, situação concreta de cada. povo, deve, contudo, 
ga"à'~tir uma certa ur.râade de' orientação em suas trasmis~es: 

O Serviço de Redação, que cada dia adquire uma 'fisionomia sempre 
mais definitiva, foi confiado a um grupo de sacerdotes de diversas naciona
lidades, peritos em várias matérias e conhecedores dos problemas atuais. 

Até agora a Redação tem fornecido às Secções lingüísticas um material 
de três tipos: ' , 

-' "Situaçoos e Comentários": artigos de interpretação ou de crítica 
dos mais importantes acontecimentos de créinica, direta ou indiretamente 
conexos com a vida catól ica . 

- "Estudos": artigos séibre problemas da vida e da cultura contem
porânea. 

- "Igreja perseguida": artigos de caráter histórico-apologético, parti- ' 
cularmente adaptados às exiglln'cias dos ,países dominados pelo comunismo. 

c) Secções .lingüística •. - Os programas da Rádio Vaticano são confia
dos às diversas Secções lingüísticas. A elas compete providenciar a elaboração, 
redação e transmissões dos mesmos, segundo as exigências das regiões ou dos 
países a que êstes ,programas especialmente se dirigem. 

Cada Secção lingüística forma de per si uma verdadeira unidade e goza 
de completa independência com respeito às, demais, subordinando-se apenas à 
Direção geral dos. 'programas , 

O critério empregado para a constituição das diversas Secções lingüís
ticas é principalmente o da unidade étnico-cultural das regiões e dos países e 
não apenas o da IIngua nêles falada. Quando, por exemplo, a mesma língua é 

62) Ibidem. ,n Direttor. dei ProgranunL 
63) Consulte-se: "Attività dona Santa Sede" - 1946, pág, 220. 
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usada em países diversos, situados em regloes diversas, onde a mentalidade e 
portanto os problemas são também diversos, criam-se igualmente Secções lin
güísticas dive.rsas (64).· 

Quando, por outro lado, no mesmo país, são faladas duas ou mais 
línguas, que representam história e mentalidade diversas, para êle a Rádio 
Vaticano institui Secções lingüísticas diversas (65). 

Constituem igualmente Secções independentes o programa religioso do 
rosário diário das liturgias orientais e dos concertos de quinta-feira (66). 

C. Setor técnico 

O Setor técnico da Rádio Vaticano abrange dois. campos diversos de 
atividade: o da radiotelegrafia e o da radiofonia. . 

O Serviço radiotelegráfico da Rádio. Vaticano· r.emonta à fundação da 
Emissora da Santa Sé, . A·primeira Estação transmissora do Vaticano desde o 
início era simultânea mente Estação radiotelegráfica e radiofônica. O 
transmissor Telefunken de 25 kw., para "Ondas curtas, instalado em 
1937 e ainda hoje em uso, é empregado tanto para as transmissões radiofô
nicas como para as transmissões radiotelegráficas. Desde 1939, o Serviço 
radiotelegráfico da Rádio Vaticano funciona numa das salas do Palacete Leão 
XIII (Sala "Tráfiêô" RT): 

As atividades radiotelegráficas da Rádio Vaticano, paralelas às ativi
dades radiofônicas, constituem o assim chamado "Tráfico" dá 13missórá da 
Santa· ·Sé. São ·suboráinadas à Direção geral da Rádio, através dá ·supednten-
dência de um Assistente. técnico geral. , 

Os serviços radiofônicos que constituem a :atlvidade mais característica 
da Rádio Vaticano se efetuam em dois campos: o da produção dos programas 
e o da transmissão dos mesmos. . '. . .. .'.; 

O campo da produção dos programas, em seu aspecto técnico, compre
ende por sua vez dois setores paralelos: o do uso dos aparelhos de produção e o 
da manutenção dêle'.· ... , ' . 

, , -, O· camp" da transmissão dos programas abrange os dois Centros de 
TI'ansmissão da Rádio Vaticano: o Centro de Transmissão do Vaticano e o 
Centro de Transmissão de Santa Maria d.i Galeria, 

As atividades radiofônicas da Rádio. Vaticano estão igualmente subordi
nadas à Direção gerol, através da superintendência do mesmo Assistente téc
nico geral, 

D, Setor administrativo 

A administração propriamente dita da Rádio Vaticano é efetuada pelo 
Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, em suas diversas repartições 

64) ~ o caso, por exemplo, da Secção Brasileira e da Secção Portuguêsa. 
65) Como, por exemplo, as secções Tcheca e Eslovena para a Tcheco-Eslováquia, 

e as Secções Croata e Eslovena para a Iugoslávia. . 
66) Quadro geral- de pl'ogramas da Rádio Vaticano publicado no inicio de cada 

estação do ano, com as diversas freqüências e compl'iment~s de ondas. 
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especializadas. A Secretaria da R'dio VatlCllno apenas epreS&nte aos órglo5 
o;ompetente. do Governotoreto OJ OI~amenlOJ da Idminiuraçlo orOin6ri., o;or
~potldanl8s ao ~9olm.nto do pessoal e h de.pe.u normais do. divers.o.. 
s&"';çm. 
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tOMUNICAÇ6ES I 
SEMANA BfBLlCA DE VULTO 

Pato Branco, PR -A Semana Bíblica desta paróquiaéonstituiu··acon
tecimento religioso de influência, bem como de vulto, quanto à organização. 
Revestiu-se de profundidade. Abrangeu vastidão nova de horizontes, de fato_ 
Nunca presenciamos movimento escriturístico de tamanha amplitude no meio 
do povo. A Carta de Deus, desta vez, recebeu enderêço seguro. A Bíblia é o 
granito da montanha: enrijeca sempre mais com os séculos. 

Frei Gonçalo Orth, franciscano da gema, pároco de Pato Branco, pre
parou a Semana Bíblica com carinho. Traçou-lhe vasto programa e despen
deu nêle esfôrço intensivo durante meses. Cuidou de sua substância e mi
núcias com empenho. Por isso, o resultado tornou-se rico em frutos. Antes 
da tudo, organizou o frade de Montenegro o programa geral: propaganda no 
púlpito e na imprensa falada e escrita; vinda de exegeta de renome para ex
plicação dos temas nucleares do estudo escriturístico; divulgação intensa em 
todos os setores; convite às Irmãs Paulinas para colocação de-bíblias e livros 
no meio do povo; explicação diária, falas e conferências pelos melhores veí
culos de idéias; textos e dísticos alusivos ao acontecimento, colocados em 
tOdas as vitrinas, ruas e casas; preparação de 30 carros alegóricos; criar 
alma bíblica na cidade e no Interior; preparação de ambiente de estima e 
amor à Sagrada Escritura, por mil meios. A cidade, pràticamente, agitou· 
se por completo. Frei Gonçalo entrou nas casas senhoriais e foi . distribuir 
tarefas nos casebres. Idealizou, dividiu, subdividiu, assessorou, melhorou, 
deu andamento a tudo com precisão. Necessitou de tutano apostólico para 
a obra. Movimentou superiormente até as capelas por meio de seus auxi
liares - frades talhados segundo o Coração de Deus. Os colégios e aulas 
eram cortiços alvoroçados de abelhas em tôrno dos méis divinos. As pre
fessôras tornaram-se rainhas na indicação dos rumos. 

Em cada es~ola havia letreiros como êste: "A Bíblia é a mensagem 
de Deus aos homens". Puseram-se faixas e-legendas na praça,' inscrições em 
tiras largas de pano, de lado a lado das ruas, em numerosos pontos. Até 
nos bares, até nos caminhões e viaturas particulares. Nos menores frisos da 
sociedade via-se propaganda intensa, Bíblia embebendo ambientes de divisas 
espirituais. Enfim, tôdas as almas em vibração. Frei Gonçalo, efetivamente, 
preparou uma sinfonia de encantos sobrenaturais na cidade, sinfonia ma
ravilhosa, que magnificou sobremaneira a esfera paroquJal. Soprou.se com 
vigor o toque divino .no quartel de Deus, pondo alvorôço nas almas. A Bíblia 
foi o clarim de rebates supremos na paróquia. Acompanhai-nos. 

De 29 de setembro a 6 de outubro decorreu a .Semana Bíblica. Na 
rádIo local falou Dom Carlos Bandeira de Melo - discurso claro, substan
cioso e de entusiasmo, repetido diversas vêzes na mesma Rádio Celinauta. 
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Domingo, dia 29 de setembro, ao autor desta crônica coube a honra de pre
ferir o discurso oficial de abertura e cortar a fita do Salão de Exposição BI
blica. Entre outras coisas, disse êle: "A Igreja conservou a Biblia através dos 
séculos. Os monges multiplicaram milhares de cópias dela nos conventos. 
O católico não teve sempre tempo e ocasião de ler a Bíblia: muita missa, 
confissões, comunhões, novenas, penitências e ocupações devocionais múl~ 
tiplas. A Bíblia é como a Constituição de uma pátria. A Constituição inter
pretam-na os juristas e mestres. Aplica-a o Govêrno com seu Corpo Jerár
quico'~. Em seguida, o sr. Prefeito de Pato Branco, Ivo Tomasoni, e o Juiz 
de Direito carregaram triunfalmente um exemplar volumoso da Bíblia até o 
.Pavilhão de Missas e Sessões Solenes, entronizando-o em local de distinção, 
perante o povo. 

O (Jonto alto da Semana Bíblica constitui-o Frei Marcelo Gomes, vindo 
de São Paulo, exegeta e atual pedagogo de vocações franciscanas. É exegeta, 
isto é, intérprete da Bíblia, o qual estudou em Roma e na Terra Santa du
rante cinco anos fadigosos. Na Palestina viu. êle todos os assuntos de perto 
e fotografou as paisagens e lugares do Salvador. Pisou o chão· do Messias -
rnuseu geográfico da História. Palestina é a terra esturrada que nos deu a 
fertilidade da Redenção. 

A primeira conferência do franciscano de Joinvile tratou com profi
ciência do Livro de Deus, o Livro mais impresso no mundo e mais lido. Disse 
de sua inspiração e de como Deus o protegeu e conservou sempre. A Bíblia 
é o'bronze dos museus. A sala imensa das conferências estêve tôdas as noites 
superlotáda. O povo bebia as palavras do orador com a avidez dos famin
tos da Verdade. Na mesma ocasião Frei Gomes benzia centenas de biblias, 
cada noite, biblias já colocadas pelas Irmãs Paulinas, lia os nomes de seus 
adquirlntes e as entregava perante a inumerável assembléia. Logo após ex
plicava alguns capitulos de São Mateus, dava solução a objeções encontra
das numa caixinha li ad hoc", e, em seguida, passava filmes instrutivos - a 
Missa, a Confissão, a Graça, a Vocação, ou exibia vistas cromáticas da Terra 
Santa. Estas foram sempre as mais apreciadas e instrutivas. Todos traze
mos nas pupilas, agora,· as encostas calcinadas, os recantos fk>ridos e os ca
minhos batidos da Terra Santa. 

Marcelo Gomas, durante o dia, proferia falas biblicas na rádio local, 
nos hospitais, nos colégios e até na cadeia, onde mostrava sempre as vistas 
coloridas da Palestina. Pregava durante a missa matutina. As comunhões 
diárias do poxo constJtuíram multidões. Enfim, o espiritual desceu sôbre 
esta cidade em eflúvios intensos. '~Foi verdadeiro Retiro Biblico", disse a 
Crônica do Correio do Povo. Criou-se, assim, verdadeiro amor ao Livro das 
afirmações consoladoras. A soada dêle repercutiu em tÔdas as almas. O 
exegeta foi claro, substancioso e nutritivo, ungido e convincente. As fami
lias de Pato Branco, agora, possuem a Biblia em casa - o Coração Escrito 
de Deus nas mãos da humanidade. 

A Semana Bibllca foi encerrada com missa e compromisso popular 
diante do Tesouro das Delicadezas de Deus, não juramento. Todos estão con-



....".,Idbo, ~', 111 Capital Gaüd'll do ,"'r""'r de. qu6 • Bthl" , O pI.no 
ma",v'loo.o da SS. TrlndMI. • de que, . Iendo aloo MI, d i!.rl,..,.,. •• , • vida 
,. tom. leve, fácil e encant.oor •. A paróquia lO enflor., . ... im de contor
no. divlnlzados. O bUfguf" deSCI m.ls hvmllde para a planvr. da rNlld .. 
de. O proletlrilodo ""ri ... "", do .f(v6nd .. mlls ah .. o softlmento. 

O desfile de 30 (ltl'Ol .Iegóricos foi o fecho do ouro do s.m.na B'
blic •• 01.0,,,, 16da • eldade '" ocvpou dos prep.rlllvos das Clnu blbllclS 
.6bre redI •. O. gastOI d.s flrmll cofl1I"lals foram ... ande •. O ml U lem po 
Impôs'" ... Ii ... ", O desfile die _, dontro de Mrledo dlldo pel. P",feilura, 

Durante o clHfill lO "' .... endMt-.m de Biblll •• praça transbordou 
di Antigo T .. 'e ....... to, II CU'" tbundoram de EV'ngIIlhos, OS olhol do povo 
" Inundaram de palngtns dlvlnu. orficlllmo 6 der os lugo res de mais deI
lilque _ Irlnta carros. A cenl di Crll<;lo di.U"llul .... "'; • Are. do Alla",,_ 
"'lnIlJ",,""'; O Cltlvelro de Blbll6ni, lObropujou; Jonu re ... '" com deI
taque; I Anuf'i:I.çIo oabres .. '" doIlcadlmenM; O Cordtlro f,..:.1 oab...." .. 
rlvi lhou. FoI 1...00 digno de grande cidade. Em Curitib. o. carro. Ilegóticos 
leriam Irranc.do .pl,v",s. 

A I .. r'i' de Cristo" O mar, , TrMlIç50 Apostólica' o Ame..,....s, • 
Blbli, , O Nilo, r.-..ndo fet,fIldldo divinl i. alma. I por'ipealfÔO KJberan. 
t6bre OI .... Iulhos de reino. clldos • I' dlsil ... s6es qo..oe sobrevfm • ud. pono. 

,.. . 1'«1.0 Lul. 

PALOTlNOS ASSUMEM PAROQIIIA NO MATO GROSSO 

»n.'1 Maria , RS _ Atol 1954, O m ... nlclplo de Oourldos, no ,ui de Mito 
Grono, bem pouco "" .... sent.v. PltI • nl<;io: • .-de, u" .. vir. lnslgnifican
li, o Intltlo<, """'po m.1 aprowltedo ou ml.arlas dt~l. No ... de .. o 
Ga.lirno F .... r.1 .. fOI ...... dimlbulr porçlo de. mallS I 6'JricullOrl' dutltu'· 
do. de ...:ur$O$. FoI um. enx urrada de nordutino$ a M lnl t~l" na selva . c lr. 
cula,.,.M ..... 100.000 os lIu.l. kabi lant'$ ...... ~Col6n11 Fede .. r de Oou, .. .... 

A pore."r ... 1,,""'1. rtligIos. I IInt. lI&"'e que l101'rlV. """nll .. moda 
de "per'MÇ' e . spl rltu.rmen" dotod~ do t.o. vonllde, mas dosp<OYldI di 
qualquer cu ltura, dedlceraOl'Hl OI 'p'odfes pelotlnos do Rio G .. nde do Sul. 
OeIde 1954, lá s. _trlm .r ... , condlvldl ndo IOdu egorur.s dos desbnv .. 
dotes d .. malU; I<>1ln .. ..." .. 11gI1o e tambfm agriculturl. Inte ..... ram· .. 
pela fundaçlo di ·c ..... de lavou,," 11 di venda do procMOI agrlo:ollS, poli 
melhoria dos condlç6as de ""de _ por todos OI demal, probl ....... do povo; 
funderlm 1..:01'$ prlmárlu e • .cund"l .. , realizando um. verd.del" promo
ç'o do povo, $em dtm.gogi, l lguma, lio ..... rnodo IlOl p,eten$O$ ".mlgos do 
po.o" que ""lo povo nada fuom. 

AI"" do .t~r •• ede 0$ pMl ..... penltr ... m pelu ma'a . , sagvlndo li 
J>e9ldas do. desbravado .. s • IIm~m lá fund .. am Ig .. J., 11 •• çol ... 
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o fruto de todo !ose trabalho menlfesta·S!I na próxfma crlaçlo doi muni. 
d p los de VII, 6rasll, Vlcentlol o Glória e do Oulra. I.nl .. paróquia. nos \o. 
calldaó., de 1""01 """' •. A 31 de agOsto do <;orrente ano, S . Ex., D. Cados 
Schmln, Bispo de Devr.dos, Instalou I paróquia de Glória e no d ia """inte 
as oulr .. dua., emponando o. respectivo< p'rocos: PII, Roberto Nascimento 
(Glória), PII . .loH ~nl.1 (ViclnUn.), PII, Am.deu Amade>'; (V. Br.sil), 
Itndo cada qual um ~djutor qUI o lu ~ 1I11 na. Imensas ta refa. apostOli, .. 
• :IOClel. do •• a, rll9h5es que .0 abrem para o p rogrl'so, . 
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