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JANEIRO 1975 
. . 

• 

A falta de um destes valores 
levar-nos-á ao desmoronamento 
e à morte. 

Neste número 
de CONVERG~NCIA 
o leitor encontrará três 
excelentes trabalhos. 

Um trabalho histórico-analítico 
sobre Os Padres Lazaristas 
e a Reforma Católica do Século 
Dezenove, de Riolando Azzi. 
Os Padres Lazaristas 
desempenharam uma 
missão extraordinariamente 
eclesial, formando gerações 
sucessivas de sacerdotes e 
bispos que orientaram 
o destino da Igreja no Brasil. 
C conhecimento de tais fatos 
pode ser de grande incentivo 
para nossa disponibilidade hoje, 
frente às tarefas pastorais. 

O trabalho de Frei Alberto 
Beckhauser sobre A Eucaristia 
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• . ' 

oferece às comunidades pistas 
para valorizar e celebrar 
tão sublime mistério. • . 
Com grande alegria publicamos 
fi. Conferência que o Prefeito 
da Sagrada Congregaçao para os 

. Religiosos, Cardeal Arturo Tabera 
Araoz, proferiu no dia 26.7.74, 
durante a X Assembléia Geral 
da CRB. O leitor se aperceberá 
do teor profundamente franco 
e leal de que se reveste o texto. 
Aparece um sopro do grande 
realismo e esperança quanto 
ao futuro da vida religiosa, 
o que fará enorme bem a todos. 

Estimado amigo, COr'l este 
número de CONVERGÊNCIA 
concluiremos o ano, 
aesejando-Ihe 
bênçãos do Senhor. 

Feliz Natal 
e abençoado Ano Novo de 1975. 

Frei Constâncio Nogara, OF~,~ 



" IN FORM E 
• 

, 

CONFER~NCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL 

• 

ASSEMBLÉIA REGIONAL DA CRB-MATO GROSSO 

Reuniu-se nos dias 
outubro, em Campo 
Assembléia Regional 

19, 20 e 21 de 
Grande (MT) , a 

da CRB-Mato' 
Grosso. No dia 18 à noite, reuniram-se 
já para a abertura da Assembléia cer
ca de 40 Provinciais ou Representan
tes seus, os membros da Diretoria ces
sante, e os Representantes de Núcleos 

. Diocesanos da CR~, estando presente 
, ' , 

também o 'Pres'idente Nacional da CRB, 
P. Marcello de Carvalho Azevedo. Pela 
apresentação dos participantes pOde-se 
verificar desde logo o bom Indice de 
representatividade da Assembléia, o 
que Se ' deveu sobretudo à dedicada e 
regular atuação da Diretoria e especial
mente ao esforço de interiorização 
geográfica levado a efeito pela Secre
tária Executiva Adjunta, Ir, Madalena 
Koerbes e -do Secretário Executivo, Frei 
Raimundo Schürmann, 

A Assembléia tinha lugar precisa
mente ao completar-se o terceiro mês 
de falecimento deste último, em trági
co acidente rodoviário, quando se di
rigia com mais quatro religiosas para 
a Assembléia Nacional da CRB em 
julho. Achava-se entre estas a Supe
riora Geral da Congregação das Fran-

ciscanas da SSma. Trindade, Irmá Inês 

Razzini que também faleceu juntamen
te com uma religiosa Catequista Fran
ciscana, Ir. Michelina sobrevivendo ao 
acidente duas Irmãs, uma de cada 
uma destas Congregações. A Assem
bléia prestou justa' homenagem a Frei 
Raimundo e, na Eucaristia, uniu seus 
SUfrágios também pelas duas Irmãs • 

o tema central foi a VIDA RELIGIO
SA NA IGREJA PARTICULAR, com pa
lestras e orientação do P. -Marcello, 
no primeiro dia. o segundo dedicou
se in~eiramente ao Relatório da Regia-" 
nal e de , ca,da um dos N.úcleos Dio
cesanos, com sua apr~ciação e . ava
liação por toda a Assembléia. Chamou 
a atenção de todos o , quanto se con~ 
seguiu neste ano em . muitos núcleos, 
cada um com sua índole, organização 

, , 

e diretoria ·próprias, com programações 
interessantes e de grande serviço aos 
religiosos, principalmente levando-se , , 

em conta a dificuldade das ,imensas 
distâncias e da sobrecarga de trabalho 
que caracteriza os -religiosos do ·~ Mato 
Grosso. 

A tarde do segundo dia concentrou 
os trabalhos no levantamento das prio-

, ' 

ridades para o planejamento das ali vi-
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dades da eRB em '1975 e dos elemen
tos a serem apresentados pela Assem-

o , • 

bléia oficialmente à Assembléia da 
CNBB,Re.gional · Extremo Oeste" cujo 
InIcio ' se·, daria colnoldlndo o com parte 
do terceiro dia da Assembléia da CRB, 
a '21 de outubro. JUlgou-se esta uma 
excelente oportunidade para fazer pre· 
sente aos Senhores Bispos da Região 
vários aspectos que, em função do 
tema da . Assembléia, surgiram como 
fatores de crescimento e aprimoramen
to da vida religiosa e pastoral do Mato 
Grosso, 

. 
A Assembléia julgou de grande ur-

o • , 

gência esllmular nas comunidades re-
, . ' 

ligiosas de todo o Regional um pro-. . 

cesso de estudo e reflexão sobre a 
realidade da Região, que se acha em 
profunda e rápida Iransfor.mação devi. 
do a planos e projetos governamentais 
como o PRO DOESTE, . POLAMAzôNIA 
e outros. Isto levaria à consideração 
realista das ' decorrências da realidade 

sobre o.' nosso, modo religioso e pasto
ral de ser e, de agir. 

Por outro lado, sublinhou a Assem
bléia a ' necessidade de U;centlvar a 
originalidade de cada ~úclE;o diocesa
no, flexibilidade, sua organização e fi
sionomia e evitando uma uniformização 
empobrecedora_ 

Finalmente, pareceu à Assembléia 
muito · prioritário um esforço aprofun
dado de reflexão sobre a vida religio
sa e a Igreja nesta situação concreta, 
para evitar imediatismos e sobrecargas 
cegas e dispersivas, para somar forças 
e qualificar pessoas. 

Para o próximo triênio ' foi eleita a 
seguinte Diretoria Regional: Presidente: 
P, Edmundo TWomey, CSSR. Diretores: 
Ir. Dilza Moreira da Silva, FMA - Frei 
Patrlcio Salmon, OFM. Pe. Angelo 
Adolfo Sanchez 'i Sanchez, SDB - Ir, 
Tereza Marangoni, CF, 

ASSEMBLÉIA DA CRB-MANAUS 

• Nos dias 22, 23 e 24, de outubro 
reuniu-se em Manaus a Assembléia Re
giona'l da CRB Norte 1, que compreen
de os Religiosos residentes nos Esta
dos do Amazonas e Acre e nos Territó
rios de Rondônia e Roraima. Presentes 
cerca de 45, com representação de 
quase todas as Congregações que ope
ram na Região e com participação de 
3 dos Núcleos Diocesanos já constl
tuldos_ 

.. A Assembléia elegeu a nova Di
retoria Regional integrada pelo Frei Ro
berto Sisk, da 3.8 Ordem Franciscana, 
como Presidente e dos seguintes 4 Di
retores: Padre Hermano SChilp, Sale
siano; Ir. Cleusa Carolina Rody Coelho, 
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Missionária Agostiniana Recolet.; Pa
dre Ivo Rosallo, Palotino, Irmã Joseli
na Aina, Salesiana. Foi confirmada 
como Secretária Executiva a Irmã Vara 
de Souza Magalhães, 

• Tema central ' da Assembléia foi a 
Eucaristia, num enfoque adotado tri
butário do Ano Eucarlstico a ser lan
çado pelos Senhores Bispos do Brasil. 
do Congresso Eucarlstico Nacional a 
realizar-se em Manaus e da Campanha 
da Fraternidade orientada também em 
75 para o mesmo ângulo, 

O desenvolvimento do lema se fez 
sob a orientação dos seguintes expo
sitores: Padre Gaetano Maiello: "Fun
ção do Religioso no repartir do pão" 



- ' Padre LuIs 'Gonzaga de Sousa: 
"Eucarlstla: . ~xodocomo libertação -
Padre Marcello de Carvalho Azevedo: 
·Eucaristia em sua dimensão de .unida
de e comunhão" - Padre Mário Fag
gione: . "Conseqüências da vida euca
rlstica em nossa comunidade fraterna. 
Dom Milton Correia Pereira "O que a 
Igreja local espera do Religioso no IX 
Congresso Eucarlstico Nacional". Em 
todos os enfoques das p"afestras, como 
dos grupos ficaram bem claras os se
guintes pontos: 

- ' o · Ano 'Eucarlstico deve levar o 
povo de Deus e os religiosos parti
cularmente a uma redescoberta e apro
fundamento do papel central da Euca
ristia na vida cristã e religiosa. 

- O enfoque eucarlstico deve trans
cender o mero aspecto sacramental e 
ampliar-se num sentido global: Euca
ristia: presença permanente de Jesus 
Cristo ao mundo com tudo o que sig
nifica . a inca mação, redenção e liber
tação integral a vida do Salvador feito 
homem. 

- Dal, a preocupação CO~ a parti
lha do pão no sentido pleno: a Pala
vra de Deus, o Pão da Vida, o cresci
mento pessoal e comunitário do Ho
mem. 

• Nesta linha Manaus se encaminha 
para um Congresso que resulta de um 
longo processo de preocupação, de um 
e~forço de envangelização, de uma 
atenção especial à realidade do ho
mem e da região amazônica. - ' Ma· 
naus não visa um Congresso exte
rior e de pompa ou triunfo, mas de-

seja um Congresso marcado ' pela ' Pas
toral de ·· uma Eucaristia o·lntegradaoo.da 
vida evangélica ' eo·humana, na re.lida
de con.cretada Região. ; .' . 

• Nestas perspectivas, 'a Assem
bléia votou sugestões que confiam à 
nova Diretoria diversas' iniciativas · a 
serem levadas a efeito no próximo ano, 
todas em função dos Religiosos no 
contexto do Ano Eucarlstico· e do· Con
gresso Eucarlstico Nacional. 

• Completando o quadro destes 
dias, o Presidente Nacional da CRB 
expôs as linhas mestras ·da CRB. A 
seguir, a Secretária Executiva, Irmã 
Vara de Souza Magalhães, explicitou a 
vida da Regional da CRB rio últlmo ano, 
tomando por base um belo o painel 'que 
vlsualisava em f1anelógrafo as princi
pais atividades e prioridades de traba
lho. Também os 3 núcleos diocesanos 
presentes oficialmente; o de Guajará
mirim, de Porto Vetha e Humaltá in
formaram Sobre suas caracterfsticas e 
programas. 

• A Assembléia teve lugar no'Se
nesc e · contou com o prestimoso 
apoio de seu Diretor Pe. Tiago. Pre
sentes também várias vezes os Senho
res Arcebispos de Manaus: Dom João 
e Dom Milton. Nota singular e muito 
grata a todos a publicação em Roma 
e comunicação aqui no dia 22 da no
meação da Assembléia, para Adminis
trador Apostólico de Coa ri. do Sacer
dote redentorista, · Padre Gutemberg 
Regis, nascido da própria Prelazia e 
que participou talllbém desta Assem
bléia Regional da CRB. 

ASSEMBLÉIA REGIONAL DA CRB-PORTO ALEGRE 

Nos dias 4, 5, 6 de outubro, reali
zou-se em Porto Alegre, a Assembléia 

da CRB. A preparação foi o muito acu
rada, através de .ampla comunicação 
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e insistência, . para que todos os Supe
.rlares Maiores ou seus repres~ntantes 

participassem. Estiveram, na realidade, 
presentes cerca de 60 pessoas, soma ... 
dos os representantes dos Núcleos dio
.cesanos •. Da ORB-Nacional participa
ram Irmã Irany Bastos e Frei Constân
cia Nogara. 

PROGRAMA 

A finalidade da Assembléia era basi
came.nte avaliar os últimos três anos 
e prospectar o futuro triênio. Nesta li
nha seguiu a programação. 

Primeiro dia. O Presidente cessante, 
Frei Eugênia Schmidt, apresentou am
plo relatório sobre as realizaçoes do 
triênio, sublinhando uma série de difi
culdades sobreludo na área eclesiás
tica. Seguiram-se O' estudo e a discus
são do ·Regimenlo da Regional, que 
após levantamento das diversas su
gestões de emendas, constituiu-se uma 
comissão de redação, Nestes dois as
suntos passou-se o dia. 

Segundo dia. Foi integralmente dedi
cado à reflexão sobre o tema: Obstá
culos para uma autêntica experiência 
de Deus na vida religiosa, a cargo do 
Pe. Oscar Mueller. A tarde, após os 
trabalhos de grupos houve um . movi
mentado painel, integrado pelo con
ferencista, pelos · sociólogos Pe. Pedro 
Guareschi e Pe. Ernesto Goetz, pelos 
psicólogos · Henrique Justo e Achylles 
Chiappln. 

Terceiro dia. A Comissao do Regi
mento da Regional apresentou o se
sultado de seu trabalho. A Assembléia 
analisou,. fez várias emendas e o apro
vou no seu· conteúdo. Elegeu, no en
tanto, uma comissão para proceder a 
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ultima redação, que após ser revista 
pela nova Diretoria~ esta enviará o tex
to a todos os Superiores e· todas . as 
comunidades. Seguiu-se a eleição da 
·nova Diretoria e · Conselho Superior, 

. cujo resultado é o que segue: 

Diretoria. Presidente: Irmão Pedro 
Ruedell, Lassalista. Conselheiros: Irma 
Inês Pereira Leite, Cônega . de Santo 
Agostinho; Pe. Marc<.lo Sucharski, 
SOB; Pe. Rodolfo Ceolin, Sagrada Fa
mllia; Irmã Gabriela Arns, Irmãs Esco
lares de Nossa Senhora. Conselho Su
perior: Frei Cláudio Hummes, OFM; 
Irmao Avellno Madalozzo, Marista; Irmã 
OI ma Aquino Casses, MJC; Irmã He
lena M. Bianchi, São José de Cham
bery; Irmã 'Domingas Rossi, Imaculado 
Coração de Maria. 

PROPOSiÇõES VOTADAS 

A Assembléia votou 'igualmente al
gumas proposições orientadoras para 
os trabalhos da nova Diretoria. Damos 
as principais: 

:Primeira~ O Dia dos Religiosos, ter
ceiro domingo de agosto, seja oficia
lizado em toda a Regional. A CRB-Sul 
3, os Núcleos diocesanos e as seções 
ofereçam . subsidios e coordenem a 
programação em âmbito Hegional, 
diocesano e de secção. 

Segunda. Seja feito um trabalho 
junto à CNBB e a cada senhor bispo 
da Regional, para que a CRB Regional. 
com sua organização diocesana seja 
um organismo de promoçao e anima
ção da vida religiosa no Estado do 
Rio Grande do Sul, tanto em âmbito 
Regional, como diocesano com as atri
buições estabelecidas no · Estatuto ·da 
ORB Nacional, no Regimento da Re-



gional e as provenientes ' de decisões 
.da • . Assembléia. oule Diretorias. Tudo 
com fundamentaçao teológica . e jurldi
ca • . Seja esta proposição levada à . . 
Assembléia dos Bispos a Se realizar 
em abril próximo. Até .Iá, prepare-se 
o ambiente, mediante contatos pessoais 
com bispos e Coordenadores de Pas
toral. 

. 
Terceira. Seja estudada juntamente 

com a CNBB e as coordenaçoes dio
cesanas de Pastoral a maneira concre~ 
la de remunerar os agentes de pas
toral religiosos engajados na Pastoral, 
bem como as vigárias e cooperadoras. 
Sugere-se seja estudada com os se
nhores bispos a aplicação dos estipên
dios das missas. 

Quarla. Que os cursos intensivos in
tercongregacionais para noviços e ju
niores sejam continuados e aperfeiçoa
dos em Porto Alegre, onde já funcio
nam com uma programação para o 
primeiro e segundo ano. Que seja cria
do o terceiro ano a partir de' 1975. 
Que os mesmos cursos fundamental
mente ·iguais, para permitir transferên
cias, sejam criados em outras dioce
ses. Que o Curso de Teologia para 
Religiosos. aprovado pela V Assem
bléia Geral de 1973, planejado e pro-

gramado pela CRB.Sul 3 para. seis et.a
pas e nas férias e ministrado . pelo 
f'UC, especificamente pelo Instituto de 
. Teologia, tenha . uma equipe de rell
gio~os. delegada pela CRB,. que coor
dene o Curso. .Que a CRB se empe
nhe em consultar as direções provin
ciais sobre a necessidade . e possibili
dade de encaminhar os religiosos lei
gos para um curso regular de licéncia
tura breve de Teologia e Pastoral, de 
dois anos de duração. 

Qulnla. Que os Núcleos diocesanos 
de Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias, 
Sanla Maria e Santo Ângelo sejam en
carregados de ajudar as dioceses vi
zinhas. Especificamente: Porto Alegre 
ajude: Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz. 
Caxias ajude: Vacaria. Santa Maria aju
de: Bagé e Uruguaia na . . Passo Fundo 
ajude: Erechim, Frederico· Westphalen. 
E Santo Ângelo ajude Cruz Alta. 

Conclusão. A Assembléia terminou 
com um voto de grande esperança no . . 
futuro da CRB no Rio Grande do Sul. 
Ela tem excelentes possibilidades para 
desenvolver um trabalho muito proff
cuo junto aos religiosos integrados na 
Igreja. Fazemos . votos que isto se cum
pra, pois dos religiosos ' do Sul o Brasil 
espera muito. 

ASSEMBLÉIA DA CRB-SANTA CATARINA 

DATAS E PARTICIPANTES 
. 

Com a presença de 56 participantes, 
real izou-se a V Assembléia da Regio
nal de Santa Catarina, nos dias 30 de 
'setembro e 1 e 2 de outubro, em Flo
rianópolis . . Os participantes, religiosos 

e religiosas, representantes de Núcleo~, 
Superiores Maiores, Delegados, pro

vieram de todos os recantos do Esta

do. Da CRB - Nacional estiveram 

presentes, Pe. Marcello de Carvalho 

Azevedo e Frei Constância Nogara . 
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PROGRAMA 
. ." , 

A Assembléia teite' três momentos': im-
, 

portantes: 1.0 ) Após a abertura, :na ma-
nhã dO dia 30, ' 'seguiu-se um 'dia e 
meio de rEÍflexão e debates 'sobre a So
ciologia dsslnstllulçÕés Religiosas a 

cargo do Irmao 'Eduardo Amoilm, es
peclalmehte ,convidado da 'Paralba, 
Campina Grande, para isso. 2.0 ) Na 
tarde do primeiro dia houve uma série 
de comunicações ' sobre as atividades 

Dioceses Religiosos Padres 

Caçador , • • • • • • • • • • 37 
Chapecó • • • • • • • • • • 56 
Florianópolis . . . ' . ' . . 65 
Joinvllle · . . . . . . . . . 62 
Lages o • • • • • • • _ . • • • 60 
Rio do Sul • • • • • • • • 49 
Tubarão . . . . . . . . . . . 41 

TOTAIS ... 390 

Portanto, para uma populaçao de 
três milhões de habitantes, hâ três mil 
religiosos e religiosas. Um dos maio
res percentuais do Brasil. Estes três mil 
religiosos abrangem: 50 Congregações 
femininas; 34 Congregações masculi

nas; 2 Casas Generallclas e um Mos
teilo de Clarissas. Em programação 
conjunta: CRB-Bispo Local-CNBB rea
lizou-se no mês de agosto uma assem
bléia de religiosos e religiosas em ca
da diocese. Estiveram presentes os co
ordenadores das duas Conferências, 

' bispo, Superiores Maiores que tives
sem casas na respectiva 'diocese e ' os 
religiosos e religiosas em geral, Os 
resultados foram muito , apreciados. 

12~2 

'G8 Regional. À noite deste dia, Pe. 
'Marcello desénvolveu O tema 'Vida Re
i1l1loaa e ,' Evangelizaçllo~ 3.0 ) :O ,'terceiro 
dia,. após uma segunda: exposição , do 
Pe. Marcello sobre Vida Religiosa e 

'Igreja Particular, discutiu-se e 'se apro
vou o Regimento da Regional. À tarde 
houve a aprovação de várias propo
sições e a eleição da nova Diretoria. 

, Destacaremos alguns dados , do Re
latório, as conclusões votadas e a no
·va Diretoria. 

Clérigos Irmãos Irmãs 

- 14 154 

- 43 419 
3 34 473 

- 32 362 
1 15 301 
9 16 311 

- 14 490 

13 170 2.411 

SUGESTÕES PARA A eRB-SC 

,_ nar continuidade aos cursos de 

iniciação e reciclagem de formaçao 
,teológica promovidos anteriorment$, e 
às experiências de noviciados intercon
gregaclonais. 

2., Promover cursos especificas pa
ra os religiosos, por exemplo, Teologia 
da vida religiosa, iniciação à oração e 
outros não especrficos para religiosos, 
como: Pastoral da saúde, da Educação, 
Teologia do Trabalho, Agentes Pasto
rais. 

3. Dar aos coordenadores diocesa
nos a oportunidade de apresentarem 



na Assembléia· Regional da CRB, um 
relatório de suas. atividades; . convidar 
também as coordenadoras ··da . comarca 

e . -valorizar as realizações locais. 

.4. Enviar aos Provinciais e Coorde-. . . 

nadores . .Diocesanos • . ·uma 

prestação de contas no. final 

. . . 

resumida 

de cada 

5. Promover · a pastoral vocacionill 
para universitários a. de um modo ge
rai, dinamizar mais o setor yocacionaJ. 

.6. Descentralizar os cursos promo
vidos pela CRB; levar em consideração 
também o Oeste catarinense; assesso
rar mais os religiosos do interior. 

8. Realizar encontros de coordena
dores .de comunidades e de formadores. . . 
' 9. Hepensar ·a modalidade dos já 

tradicionais encontros comarcais dos 
religiosos. Dar-lhes mais apolo e · uma 
orientação mais clara. 

NOVA DIRETORIA 

. Presidente: Irmã Alzira Poli, Salvato
rlana. Conselheiros: Irmã Magda Koer
bes, Divina. Providência; Pe. Geraldo 
Dantas, Sagrado Coração de Jesus; 
Irmã Lúcia Deluca, Catequista Francis
cana; Pe. Eloy Osvaldo Guella, SJ. Os 
trabalhos e· o ambiente da Assembléia 
foram positivos. Na avaliaçao todos se 
manifestaram satisfeitos. Não obstante 

7. Procurar entrosar as com unida- as normais dificuldades num e noutro 
des e as congregações que se abstêm 
das promoções normais da CRB dioce
sana, Regional e Nacional. 

setor, a CRB-Santa Catarina está de
senvolvendo um trabalho dinâmico e 
cada dia mais eficiente e válido. 

VI ASSEMBLÉIA DA CRB-PARANA 

Com 60 participantes, no COlégio Sa
grado Coração de Jesus, teve lugar a 
VI Assembléia da Regional da CRB
Paraná, nos dias 24, 25, 26 e 27 de 
setembro, em Curitiba. Entre os mem
bros da Assembléia havia representan
tes de sete Núcleos diocesanos: Ponta 
Grossa, Guarapuava, Umuarama, Cor .. 
nélio Procópio, Maringá, Apucarana e 
Toledo. Evidente que estiveram pre
sentes vários representantes dos nú" 
cleos que compõem a cidade de Cu ri
tiba. 

O primeiro dia, 24, foi consagrado 
ao estudo do Regimento da Regional, 
a comunicação e relatórios das ativi
dades da CRB e dos Núcleos. Impres
sionaram aos partfcipantes a organiza-

ção e o grande número de realizações 
em prol da vida religiosa. Mereceram 
especial destaque a formação intercon
gregacional (houve um grupo de for
mandos que ' apresentou seu testemu
nho); a criação e dinamização de nú
cleos diocesanos; o setor educação e 
hospitalar. Mereceu destaque o exce
lente relacionamento entre as duas 
Conferências e a subsidiariedade exis
tente. 

Quanto aos Núcleos diocesanos, des

tacamos a seguinte reflexão da Assem
bléia: 

a) O aperfeiçoamento da vida reli
giosa nas suas dimensões atuais feito 
nos Núcleos é sumamente necessário, 
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uma vez que · a Igreja pérticülar 
necessita da ação pastoral dos reli
giosos e das religiosas, mas dificil
mente tem possibilidades e condições 
de proporcionar-lhes este aprofunda
mento. 

b) O conhecimento dos vários caris
mas que existem na Igreja, no âmbito 
da vida religiosa, enriquece e acentua 
a identidade de cada Instituto Religio-
SO, levando-nos 
multiplicidade. 

a viver a unidade na 
• 

c) Seremos mais ·'greja e estaremos 
mais aptos a cumprir nossa função no 
Reino de Deus, quanto mais tomarmos 
consciência e desenvolvermos nossas 
potencialidades~ Por conseguinte, curn .. 
pre-nos descobrir os sinais dos tempos 
relativos ao papel da mulher na Igreja 
e na vida religiosa. A religiosa deve 
descobrir e assumir sua função como 
mulher na construção do Reino de 
Deus. Toda a Igreja será largamente 
beneficiada. 

d) A juventude hoje é portadora de 
valores que podem surpreender-nos. 
Estamos abertos a acolher estes valo
res e dispostos a aceitar nossos jovens 
como se apresentam para que s.e tor .. 
nem autênticos rel igiosos amanhã? 

O segundo dia, 25, se intitulava: 
Dia de EspiriluaJldade, a cargo de um 

grupo de sacerdotes do movimento dos 
Foceolarln': Pe. ·Pepe, Pe. Reinaldo, Pe. 
Germano, abordando temas como: A 
missa . na vida; Os carismas na Igreja; 
O único mestre. Satisfizeram muito. No 
final deste dia elegeu-se a nova Dire
toria, assim constlturda: ·Presidente: Pe. 
Pelaio Colina Palaclos, SC; Conselhei
ros : Pe. AntOnio Koreman, SVD; Irmã 
Nrvla Padlm, OP; Irmã Maria Cláudia, . . 
Fellciana; Pe. João Erittu, SJ. 

o terceiro dia, 26, foi consagrado à 
reflexão do tema: Vida religiosa é Igre
ja Particular, a cargo do Pe. Marcello 
de Carvalho Azevedo, Presidente Na
cional da CRB. Agradou plenamente. 

No quarto dia, 27, .abordaram·se al-
9 umas atividades prioritárias nas quais 
os religiosos estão engajados: Campa
nha da Fraternidade, Ensino Religioso 
das Escolas, Coordenação da Pastoral 
dos Leigos, Linhas Fundamentais que 
orientam as atividades apostólicas da 
Igreja no Paraná. Fez-se igualmente a 
apreciação do relatório das atividades 
da CRB e o planejamento do calendá
rio para 1975. 

A avaHação final foi largamente po
sitiva. A nova Diretoria inicia seu triê
nio com boas perspectivas e o total 
apOio dos religiosos. 

ASSEMBLBIA DA CRB-MINAS GERAIS 

Em Cachoeira do Campo, Minas Ge
rais. teve lugar nos dias lO, 11 e 12 
de outubro, a Assembléia Anual da 
GRB. Estiveram presentes cerca de 80 
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pessoas, entre Superiores Maiores, De
legados e Representanles de Núcleos. 
O tema central de reflexão foi a Evan
gelização Hole, desenvolvido em três 



momentos: 1.°) A evangelização no. 
mundo de hoje, peloPe. Alberto An
tonlazzi. 2.°) Evangelização no Brasil 
de hoje, por Dom Mário Gurgel. 3.0 ) 

Vida religiosa e evangelizaçao, Pe. Joa
quim Pereira. Todas as exposições fo
ram apreciadas, seguindo-se sempre 
grupos e plenArios. 

A Assembléia recebeu amplo relató
rio das atividades desenvolvidas pela 
Diretoria e Executivo nos últimos três 
anos. Os acentos principais tecalram 
sobre: 

1.°) Formação, seja através de en
contros para formadores, seja sobre
tudo no funcionamento regular do no
viciado e juniorato intercongregaclo
nais, com reuniões semanais. mensais 
e anuais. 

2.°) Interlorlzação da CRB. Aqui tam
bém o ·Executivo e a Diretoria se em
penharam a fundo para que os bene
trcios da reflexão e da formação atino 
gissem e Se desenvolvessem em todas . 
as dioceses. pela criação de Núcleos 
diocesanos. A Regional inteira foi atin
gida pelo processo de interiorização. 

3.of Oulras ativIdades: Encontro das 
Pequenas Comunidades (13-14 de ou
tubro de 1973); a Missão do Vale do 
Jequitinhonha, um esplêndido exemplo 
de solidariedade missionária, várias ve
zes repetido. Também mereceram des
taque os setores saúde e educação. 

Foi um relatório que demonstrou a 
grande vitalldáde de uma Regional. 

NOVA DIRETORIA 

Sendo uma Assembléia Eletiva, fo
ram escolhidos para o próximo triênio, 
os seguintes religiosos: Presidente: Pe. 

Félix Valenzuela, . Agostiniano; Vic9-Pre
sidente: Irmão· Cláudio Falchetto, Ma
rista; Secretária: Irmã Margarida Ama
rantes, Sagrado Coração de Jesus; 
Conselheiros: Frei Sérgio Lobo, OP, e 
Irma· Sé.vula Barbosa, Providência de 
Gap. 

ALGUMAS SUGESTOES VOTADAS 
NO FINAL DA ASSEMBLÉIA 

PrImeira. Na formação dos jovens re
ligiosos. dar uma orientação teórica e 
prática sobre a evangelização. Levar 
os jovens religiosos a conhecer expe
riências novas e mais sólidas de evan
gelização por comunidades religiosas 
grandes e pequenas. 

Segunda. Que nossas congregações 
se articulem para in.centivar a iniciativa 
do juniorato e noviclado comum para 
uma formação profundamente evangeli
zadora. 

Terceira. A CRB, Nacional .e Regio
nal, procure promover levantamentos 
sobre os recursos e carências do pia
no de formação evangelizadora. 

Quarta. A vida religiosa na dimen
são de Pobreza, Castidade e Obediên
cia, conscientize a eXigência de que 
esta pobreza, eSsa castidade e essa 
obediência sejam realmente evangeliza-
doras. • 

QuInta. Que a CRB promova cursos 
que orientem os religiosos na utiliza
ção dos meios de comunicação na 
evangelização. 
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, ' , . .' . , 
.. 'sexta. : Apoiar as casas ' que ' promo

vem -retiros' e "encontros de-o oração. -:Pro"" 
moVer a participação de:' religiosos mas .. · . 
culinos em encontros; Preparar o pes
soal em linha prospectiva; ' para assu
'mlr a evangelização através dos meios 
de comunicação social: rádio, televisão 

" 

• • 

e jornal. 

Sétima. A CRB Regional incentive 
as Congregações para que participem 
dos movimentos de juventude, como 
instrumento de promoção vocacional. 

Oitava: As Pequenas Comunidades 
, , 

merecem particular atenção no seu pe-
rlodo de adaptação nos novos ambien
tes de trabalho. Que a CRB procure 
visitá-Ias e reuni-Ias com mais freqüên
cia. 

Nona. Dê·se uma maior atenção ' às 
, , ' 

Religiosas Contemplativas, para . que se 
crie . uma verdadeira cooperação e se 
possa aproveitar das riquezas destas 
comunidades. 

. " 

A Assembléia representou uni passo 
muito positivo no sentido de entrosa
mento e co,responsabilidade. na pro
moção da Igreja da vida religiosa na 
Regional. 

ECOS DA X ASSEMBLÉIA GERAL: JULHO/1974 

• Estimado Padre Marcello, nova
mente minhas felicitações. Igualmente 
um profundo agradecimento pela opor
tunidade que tive de aprender tanto 
da CRB. Irmã Concepción Alvarez. 
Presidente da Conferência dos Religio
sos. de Costa Rica. 

• Quero agradecer-lhes, mais uma 
vez, tanto o convite para assistir à 
Assembléia da CRB, quanto às múlti
plas atenções e acolhida de que fui 
cercado, durante minha estada no Rio 
de Janeiro. Pe_ Alfonso de la Mora, 
Presidente da Conferência dos Religio
sos, do Méxi.co. 

• Aproveito desta caita para lhe 
agradecer a oportunidade que me de
ram de assistir à Assembléia de julho 
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• 

no Rio de Janeiro. Foi-me de muito 
proveito e espero que a experiência 
sirva também para nossa Conferência. 
Frei Francisco Xavier MacMahon, Pre
sidente da Conferência dos Religiosos, 
do Chile. 

• Eu lhe agradeço igualmente, bem 
como a toda a equipe da CRB, de me 
ter convidado a participar dos traba
lhos de sua Assembléia. Foi para mim 
úm Encontro de uma qualidade excep
cional e a ocasião de contatos extre
mamente proveitosos. Pude dar-me con
ta de toda a vitalidade da Conferência 
dos Religiosos e dos serviços muito 
reais que presta ao Brasil. Pe. Jean 
BouV)', Diretor de Lumen Vilae, Bruxe
las, Bélgica. ' 
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RIOLANDO AZZI 
• 

Na história da Igreja medieval 
existe uma fase de impOI'tância rele
vante: a reforma gregoriana do 
século XI, início da famma luta das 
investiduras, que perdurou até o fim ' 
do século XIII. Esse movimento foi 
iniciado pelo papa ' Gregório VII 
(1073-1085), a cujo nome ficou 
vinculada a própria reforma, e foi 
conduzido a seguir pelos seus su
cessores no trenó pontifício. 

A grande bandeira do movimento 
era a reforma do clero, cujos vícios 
notórios de simonia e nicolaitismo, 
ou violação do celibato eclesiástico, 
passaram a ser vituperados com ve
emência. Para conseguir' a reforma 
do clero, os papas desejam libel'tá
lo das malhas do regime feudal, a 
cuja estrutura estava vinculado, e 
colocá-lo sob a dependência da 
Santa Sé. Por , essa :razão, esse mo-

" 

vimento passa a ser caracterizadó 
como luta pela liberdade da Igreja. 
Como 'apoio e suporte para ' a refor
ma, Gregório VII contou com a Or
dem de Clúnia, um ramo da an
tiga ordem de São Bento. Desde a 
sua fundação no século X, os clu~ 
ruacenses tinham declarado sua ade
são total à Santa Sé, preparando e 
dando força ao movimento grego-

• nano. 

Existe uma analogia ' marcante 
entre este movimento reformador do 
século XI e o movimento brasileiro 
de reforma católica no século pas-
sado. ' 

O movimento da Igreja do Brasil 
teve ·também como caráter especí~ 
fico a reforma do clero, especial
mente visando obter 'a ' observância 
elitritá do éelibato eclesiástico. Para 
melhor, consolidação do ' movjmeri~ 

, , 
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to, o bispo de Mariana D. Viçoso, 
seu principal promotor, via a ne
cessidade de um", vinculação .sempre 
maior da Igreja do Brasil à Santa 
Sé, e sua libertação das ingerências 
do padroado regalista. Colaborado
res eficazes na· implantação da re
forma foram os padres da Congre
gação da Missão, conhecidos comu-· 
mente como Padres Lazaristas. 

As ·atividades dos Padres da Mis
são podem ser condensadas em ,três 
áreas principais: missões populares, 
educação da juventude, formação e 
reforma do clero. Entre elas, o que 
mais caracteriza a congregação no 
Brasil será a direção dos seminá, 
rios e sua influência na reforma do 
clero. :É a este aspecto que dedi
caremos especial atenção neste es
tudo. 

A contribuição da Congregação 
daMJissão cresce em -importância, 
em vista do estado precário em que 
estavam no Brasil as antigas Or
deIls tradicionais. Serão pois os la
zaristas, acompanhados pelos capu
chinhos, os verdadeiros instrumen
tos da reforma eclesiástica do Bra-

. si!, dando ampla cobertura e difusão 
às diretrizes pastorais dos bispos 
reformadores. 

Convém ressaltar, aliás, que da 
própria Congregação da Missão 
vieram quatro bispos reformadores ' 
D. Antônio Ferreira Viçoso, bispo 
de Mariana; D. José Afonso de Mo
rais Torres, bispo do P·ará (1), D. 
Cláudio José Gonçalves Ponce de 
Léon, bispo de Goiás; D. Silvério 
Gomes Pimenta, sucessor de D. Vi
çoso. A esses se' pode reunir o no-
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me de -três outros formados na es
cola de D. Viçoso: D. Luís Antônio 
dos Santos, bispo de Fortaleza, D. 
João Antônio dos Santos, bispo de 
Diamantina, e D. Pedro Maria de 
Lacerda, bispo do Rio de Janeiro. 

I - As missões populares 

Durante todo o século XIX os 
Padres Lazaristas, nas regiões em 
que se estabelecem, se caracterizam 
como os grandes missionários do 
povo, ao lado dos capuchinhos, os 
quais são enviados diretamente pela 
Santa Sé, e vinculados à Congrega
ção de Propaganda Fidei. Só bem 
no fim do século, já preanunciando 
os albores da República, vieram ou
tras congregações importantes pela 
atividade de missões populares, en
tre as quais destacam-se os Padres 
Redentoristas. 

Os Lazaristas atuam de modo 
particular em Minas, na Bahia, em 
Pernambuco e no Ceará(2). Maurí
lio Camello caraoteriza com bas
tante ênfase a acuidade e o tipo de 
pregação por eles adotada: 

"A pregação dos padres era for
temente moralizadora, a julgar por 
uma coleção de sermões que en
contramos no Arquivo do Caraça, 
devida certamente a D. Viçoso. 
Observa-se neles, como em outros 
do tempo, a preocupação fundamen
taI de alertar os ouvin-!es, pressioná
los (e às vezes aterror~á-los) dian
te da perfeição mor",l que lhes é 
exigida na seqüência do manda
mento de Cristão: "Sede perfeitos 
como meu Pai é perfeito". Não 



ocorre diret~'1Iel\te ·a . essa pregação 
o interesse de evangelizar. Já se su
põem evangelizados os ouvintes que, 
contudo, não realizam em sua vida, 
nem unificam em seus atos as exi· 
gências da Boa-Nova. Vinham os . . ,. . -mlsslonanos a um povo cnstao es-
truturado, com sua hierarquia, seus 
hábitos, seus templos, sua tradição. 
Não é preciso, porém, aprofundar 
muito a análise para se constatar a 
atrofia doutrinária desse cristianis
mo ibérico, exteriorista, hereditário, 
marcado no íntimo por linhas que 
desciam e se entrecruzavam desde 
os cátaros medievfris, passando pe
los jansenistas e pela pregação ne
gativista da COntra-Reforma, para 
desempocar nO'l ardores pietistas do 
século XIX" (3). 

:B muito el'pressiva ·a esse respeito 
'a carta escrita da Bahia .pelo Pe. 
Simon ao Superior da Missão em 
Montargis, falar.do-Ihe da receptivi
dade do povo à pregação, em que 
se evidencia a tônica dessas mis--soes: 

. "Nenhuma de vossas palavras é 
perdida. Falai um pouco forte, 
anunciai as grandes verdades da re
ligião, falai da malícia do pecado: 
e todo este povo, suspenso de vos
sos lábios, cai de joelhos e se bate 
no peito no tosto gritando: Miseri
córdia! Misericórdia! Falai dos cas
'ligos da outra vida, reservados aos 
pecados. Ao grito de Misericórdia 
eles acrescentam Ave Maria, como 
para se · refugiar entre os braços 
daquela que é justamente chamada 
o refúgio dos pecadores. Dai-lhes a 
esperança de gozar a felicidade do 
céu, a calma da virtude. Amém! 
Amém!, gritam eles ainda. Eis, 

meu caro confrade, o que, nas pri
meiras vezes, me arrancava lágri
mas dos olhos, sobretudo quando 
eu me transportava em pensamento 
para nossas missões de Orleans. 
Pobres brasileiros, não têm ninguém 
para lhes repaItir o dão da pala
vra de Deus, e estão fa:mintos"(4). 

:B evidente que os missionários 
eram enviados ,,>ara· uma população 
de sentimento religioso bemarrai
gado, e onde mui raramente chega
vam os ecos da mensagem evan
gélica. 

O arcebispo da Bahia, D. Re
mualdo Seixas a cujo convite os 
lazaristas foram para a diocese, as-
., ~ . 
sim caracterIZa em suas memonas 
a atuação desses 1llissionários. 

. ~ 'Outra especialidade do Instituto 
de S. Vicente de Paulo, escreve ele, 
é a obra das Missões, que impôs 
a seus filhos, e que não só entre 
os católicos, sobretudo entre os ha
bitantes do campo, como também 
nos países infiéis, tem operado inu
meráveis e pasmosas conversões. 
Ora, nesta vastíssima diocese, . onde 
se verifica literalmente o oráculo do 
evangelho: . messis qnidem multa, 
operarii autem pauci, era óbvia a 
necessidade de uma igual institui
ção, fundando-se um hospício ' des
ses missionários destinados já para 
as missões do interior, já para a 
visita das prisões, que .infelizmente 
existiam entre nós, .privadas de to
dos os socorros espirituais, apresen
tando um ,tem vel e · doloroso aspec
to, quer no físico, · quer no moral, 
mas onde, graças a Deus, . já se 
ouve de quando em quando a pa
lavra do Evangelho, celebra-se a 
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missa, 'e , se 'oferecem outras conso. 
lações e confortos' que só a' Reli· 
gião pode dar; ' e já para outras 
sil·ntas · obras, como confissões; exer
cícios espirituais, e mais ofícios de 
caridade cristã"(5), 

As missões da Bahia foram ini
ciadas em 1853. Segundo um ca
derno do Arquivo Provincial dos 
Padres da Missão, de 1858 a 1920, 
os' Padres a Missão pregaram na 
Bahia 745 grandes missões, com 
um total de 961.565 comunhões e 
555.483 confirmações (6). 

"A pregação dos Lazaristas, 
afirma Maun1io Camello, como de, 
praticamente todos os missionários 
da época, se distanciou demasiado 
do querigma primitivo e da cate
quese patrística. Pa:r.ticulannente na 
tentativa de moralizar uma socie
dade mal informada e cristãmente ' 
imatura. Pode-se dizer, a partir dos 
sermões de Dom Viçoso que os 
grandes temas paulinos são conser
vados em penumbra, deixando lu· 
gar a uina "espiritualidade do pe
cado", cuja força se ressalta bem 
mais quea. força da graça, chama. 
do-se mais a atenção para a cor
rupção .total da natureza humana 
Que de si mesma s6 é capaz de mal. 
No fundo é a milenar tensão da 
teologia cristã, sobretudo ocidental, 
em compor graça e livre-arbítrio, o 
natural e o sobrenatural. A preo
cupação com essa natureza decaída 
foi levada quase à psicose em pen
sadores e reformadores, como Baio, 
J ansênio, Calvino; sem deixar de 
estar presente {como não podia 
deixar de estar, pois que tem tam
bém raízes evangélicas), em san· 
tos, como São ' Vicente de Paulo, 
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.fundador 'da Congregação da Mis
são,' e cuja 'ligação com ' o pensa
mento ' jansenista .. é . hoje julgada 
maior .. do que se pensara até há 
pouco. Os lazaristas herdaram de 
seu fundador uma " tradição · de 
"conversão" que seassentavaso
bretudo na pur.ificação dos pecados, 
socorrida de meios como a confis· 
são geral, a meditação da morte e 
paixão de Cristo (o anúncio da 
Ressurreição é pouco ressaltado), a 
freqüência dos sacramentos, o 
pensamento dos novíssimos, que 
são ' em geral pintado's com cores 
vivas e não raro formidáveis, pa
vorosas" (7). 

Todavia, não obstante essas li
mitações, não pode deixar 'de ser 
dada muita ênfase aos aspectOs po
sitivos desse trabalho missionário, 
devido em grande parte ' à autentici
dade desses ministros da religião. 
Essa atuação efetiva na história re· 
ligiosa do Brasil é uma página que 
ainda deve ser escrita. 

"Seria uma falsa suposição de 
noss·a parte, é o . mesmo historiador 
do Caraça quem o afirma, se, apon
tando um aspecto da mentalidade 
reinante no trabalho missionário, 
não ressaltássemos também o esfor
ço daqueles "padres santos", como 
eram chamados, em esclarecer, 
através dos catecismos e do con
fessionário, aquele povo simples e 
em grande maioria ignorante, a res
peito de questões doutrinárias e 
mesmo sociais (justiça no comércio, 
nas relações patrão-empregado, 
senhor-escravo), levando 'até às po
pulações uma ajuda mais concreta 
àqueles de Seus membros que ' vi
viam em 'maior necessidade, cons-



truindo pontes, ;reformando cemité
rios, liderando o povo para ·a me
lhoria de certas obras públicas" (8). 

li . Os colégios . 
dos Padres da Missão 

Além das missões populares, os 
Lazaristas tivera:m também impor
tância relevante no século XIX 
como educadores católicos. Sob esse 
aspecto, pode-se dizer · que eles são, 
de fato, os sucessores diretos dos 
jesuítas(9). 

De fato, após a expulsão dos 
jesuítas em 1759, a educação da 
juventude passou !por um período 
cdtico por falta de elementos reli
giosos ou leigos que pudessem dar 
continuidade à obra educativa por 
eles iniciada. Desse modo, os Padres 
da Missão, cuJa ação educativa se 
situa no período imperial, podem 
ser considerados os continuadores 
da educação ministrada pelos je
suítas. Também no método educa
tivo os Padres da Missão sofreram 
influência relevante da Companhia 
de Jesus. 

Ress·alta o historiador Carrato a 
grande influência que sobre os co
légios lazaristas exerceu o modelo 
jesuítico e o tipo de formação cul
tural e religiosa vindo da Compa

. nhia de Jesus, sobre ·as obras de 
educação vicentinas, desde os tem
pos do fundador São Vicente Paulo. 

. Assim como entre os jesuítas se 
dava extraordinária importância ao 
ensino do latim no curso de letras 
ou de língua, e paralelamente ao 
ensino do grego, da língua pátria 
e da história, também no colégio 

do Caraça assistimos ao mesmo es
forço, oobretudo no período ,:Ia for
mação das humanidades. De modo 
que a prepoderância do latim nos 
f<lz pensar que no espírito dos pri
meiros lazaristas o seu colégio ti
vesse mais pendores de um semi" 
nário. Sabemos sim, que pelo Re
gulamento da casa ·apresentado pelo 
Padre Leandro ao governo míneiro 
de 1835, o C<lraça; como já por 
.esse .tempo o colégio de Congonhas 
do Campo, tinha uma finalidade 
múltipla (10). 

Aliás, é o que o Regulamento 
afirma expressamente: 

"Se um estudante se revesHr de 
honra, brio e religião, ele será um 
tesouro. Virá a ser ou ·um bom pai 
de família, ou um bom eclesiástico, 
ou um bom administrador, ou bom 
cidadão" (l1). 

Durante '0 período imperial, os 
Padres da Missão estender.am sua 
ação educativa a diversos Estados, 
em modo particular a Minas, Ceará, 
Rio e Bahia. 

.Mas o centro educacional mais 
importante permaneceu sempre o 
Colégio do Caraça, onde se forma
ram inúmeras gerações de brasilei
ros . 

Para ·se conhecer ·a mentalidade 
que dirigia o Colégio do Caraça, 
corno também os outros colégios la
zaristas mineiros (Congonhas do 
Campo, Campo Belo), nada melhor 
que esse Regulamento escrito pelo 
Padre Leandro Rebello Peixoto e 
Castro, e apresentado· ao Presidente 
de MJinas ,aos 18de janeiro de 1835. 
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. ". " 

. Dele escreveú 'Alceu deAmoro~ 
so Lima que é "admirável código 
de· 'educação; 11m modelo de verda
deiro humanimo pedagógico, ,em. 
que a autoridade, harmoniosamente 
se combina com a personalidade e 
a suavidade" (12). 

111 Os Seminários 
e a Reformado Clero 

!Também com relação à institui
ção dos seminários, os lazaristas 
foram os verdadeiros sucessores dos 
jesuítas. 

O primeiro grande 4mpulso para 
a fundação de seminários no Brasil 
foi dado no século XVIII pelos 
jesuítas, liderados pelo Padre Mala
grida, movimento esse bruscamente 
interrompido em 1759. 

Com a chegada dos Padres da 
Missão ao Brasil, se reativa a ·ini
ciativa dos seminários. E durante 
todo o período imperial foram eles 
os principais 'orientadores dos se
minários do Bnisil. 

"A essa pequena Companhia da 
Missão reservava Deus a grandiosa 
Missão de reger os mais importan
tes seminários do Brasil e de re
formar o clero (decaído e escasso), 
dando à nossa pátria essa plêiade 
de s'acerdotes ilustrados, que hoje 
fulge em noss·as cidades e aldeias, 
com suma consolação da Igre
ja" (13). 

O primeiro lazarista a trabalhar 
nessa atividade foi o Pe. Antônio 
Viçoso, o futuro . bispo reformador, 
que por 15 anos, de 1822 a 1837, 
dirigiu o' seminário de Jacuecanga. 
A obra fora fundada pelo irmão 
Joaquim do Livramento, "um santo 

, 
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hrasileiro,no conceito' de D. Viçoso, 
e' percursor " no movimento,dos 
seminários" (14). 

O Pe. Viçoso imprimiu logo ao 
seminário .uma linha de intensa es
piritualidade: 

"O maior de seus cuidados era 
que os alunos ' saíssem aproveitados 
no temor de Deus, sem o qual a 
.ciência, em vez de trazer benefícios, 
é ocasião' a graves e perigosos acha- . 
'ques. E Deus abençoou de tal arte 
os esforços deste seu servo, que o 
Seminário da SS. Trindade foi um 
modelo digno de ,figurar entre os 
mais perfeitos pelas virtudes dos 
jovens, que lhe viviam à sombra. A 
freqüência das confissões e comu
nhões, as práticas repetidas do di
retor, o exemplo vivo de suas vir
tudes, o jeito com que se .insin uava 
naqueles coraçoeszinhos, eram par. 
tes para que os meninos alí não 
perdessem ·a inocência, que levavam 
de suas casas, e cobrassem a pu
reza, se por desgraça a levavam já 
perdida. De maneira que a Antônio, 
depois de bispo, e no último quar
tel da vida, enchia-se-lhe ,a boca 
falando da inocência e santidade de 
seus alunos em J acuecanga, e po
di.. afirmar que nunca vira moços 
mais puros, nem mais piedosos"(15). 

A existência desse seminárioes
teve .praticamente vinculada à pes
soa de D. Viçoso. Tendo sido trans
ferido para o Caraça em 1837, 
deixou como sen substituto o con
gregado Manuel Joaquim de Mi
randa Rego, o qual deixou 'a con
gregação em 1838, O Seminário foi 
transferido para Angra dos Reis, 
deixando de existir ,ponco de
pois (16). 



.' J aC.uecanga po<!.e. .ser . considerado. 
o . prenúncio . do. movimento. ( .Mas. 
este só se efetivará com a nomea
ção de. D. Viçoso para bispo de 
Mariana e sua decisão de renovar. 
o seminário, entregando a direção 
aos padres lazaristas. 

. . Após ter encontrado a anuência 
do . papa Pio IX e. do imperador 
Pedro lI, D. Viçoso pede o pare
cer do cabido metropolitano. A res
posta 'do cabido é muito ' incisiva, 
c: merece ser tl'3nscrita parcialmen-' 
te, pois mostra a nova mentalida
de em formação: 

"Sim, Exmo. Sr., o Cabido de 
Mariana conhece mui bem a utili
dade . e necessidade de um seminá
rio, e quão sábio foi a tal respeito 
o .pensamento dos Veneráveis ·P·a
dres Tridentinos, mas também sabe 
que numerosas dificuldades estor
vam o desempenho .dos sublimes 
fins de tão santa instituição, e que 
embaraços encontram os Exmos. 
Ordinários para verem florescer . es
sas casas, onde se educam os jo
vens .levitas do santuário, e os que 
destinam ao alto ministério do sa
cerdócio. Não basta ciência, não 
basta virtude em um superior para 
haver um bom seminário, é neces
sári-a a dedicação, uma especial 
vocação, a prática do regime de 
tais estabelecimentos, o hábito da 
regularidade nos ·atos, ainda os que 
parecem indiferentes, e um tirocí
nio apropriado. Estas e outras que 
tais qualidades, raras vezes e difi
cultosamente, se encontram em um 
indivíduo; mas morto este, todo o 
bem se acaba, e aí vem mil embara
ços com que se há de lutar para 
encontrar-se quem reúna aquelas 

q!lalidades,. e às · . xe~S; , a : I!eçess\d.;t~ 
de faz que . se presdnda4e .. tari~as. e 
em grau tão elevado, e assim mes~ 
mo llão se · encontra quem . 'l,ueira 
sujeitar-se à laboriosa tarefa de re-. 
ger ·um estabelecimento como um . ,. . . 
semmano, e carregue com a lDIensa 
responsabilidade, que resulta ' dil' 
sua direção." . . . 

. . 
"Estas razões é . que têm felio 

fechar-se \-antOs ' seminários, e tan~ 
tas vezes em diferentes épocas, é' 
que tem feito Ievantar-sé queixas 
contra estes estabeleCimentos. Por 
isso, falando desta Diocese, é que o 
SI. D. Frei Cipriano . de ' São ~osé' 
fechou seu semináriQ e o conser
vou sempre fechado. Por isso é que 
S. Excia. mesmo achou em sua 
entrada nesta cidade em 1844ape
nas um seminarista, único no vasto' 
seminário de Nossa Senhora da 
Boa Morte desta leal cidade." 

"O Cabido está por experiência 
própria muito inteirado do até aqui 
exposto. Uma comunidade, porém, 
como a da Congregação da Missão, 
compõe-se de membros que morrem 
sim, mas são sucedidoS por outros 
que ·tem o mesmo espírito, as mes
mas . regras, os mesmos hábitos, o 
mesmo exercício, .e formados pelo 
mesmo tirocínio e noviciado, onde 
são educados com o fim especial de 
servirem a Deus, lIjudando ·a forma
ção dos que se destinam a serviço 
dos altares." 

"Assim, pois, aplainam-se dificul
dades, e facilitam-se os meios tan
-to quanto pode a prudência do ho
mem, para se realizarem os tão al
mejados ·intentos dos Padres de 
Trento. Eis aí porque tantos países. 
do mundo, e deste Império se apres-
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saiu para conseguir , padres viventes 
em -comunidade religiosa para , seus 
seminários, e e&pecialmente os da 
Gbngregação ' da Missão do imortal 
S; Vicente de Paulo." 

, , 
, , ' 

, ,','E falandQ~e do Seminário desta 
, . 

diÇlCeSe, o Cabido vê clarissimamen
te a realização dos bens supramen
cionados, ,e folga muito por ser tes
temunha ocuhir da ótima direção 
que os ditos Padres dão ao maria
nense ' sezriináfio. O que até ·aqui diz 
o 'Cabido .terá' maior força, se con
siderar-se que entre seus membros 
se conta , () Vigário Geral da dio
cese, ,animado destes mesmos senti
mentos, e m,ais três, que se têm 
achado à frente da direção do semi
nário e que confessam nesta oca
sião ser muito bem fundamentado 
o que até aqui se há exposto" (17). 

Entre os que assinavam o docu
mento, datado ,de 16 de maio de 
1857, estava o Dr. Cônego Luís 
Antônio dos Santos, ex-professor do 
seminário e futuro bispo do Ceará, 
e o. Dr. Cônego Pedro Maria de 
Lacefoda, também ex-professor do 
seminário e futuro bispo do Rio de 
Janeiro, 'ambos fiéis discípulos de 

. Dom Viço'so na promoção do movi
mentoreformador. 

A partir de então, a presença dos 
lazaristas se consolidou na direção 
do seminário Dor todo o século -
XIX. 

O Cônego Raymundo Trindade, 
historiador da Arquidiocese de Ma
riana, afirma: 

"A restauração material e moral 
do seminário, o seu completo remo
delamento, tomàndo-o o mais acre
ditado. estabelêcimento de ensino da 
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Província e ainda do Brasil, teria de 
sobejo . marcado a administração 
episcopal de ' Dom Viçoso e imor:ta
lizado sua memória. Ao seu ' semi
nário se deve a foeformação total do 
clero, e em grande parte a da dio
cese e da província, porque é sa
bido que O ' bispado de então com
preendia três quartas partes do ter
ritório brasileiro" {18). 

O segundo elo da cadeia renova
dora foi o. bispado da Bahia, à cuja 
frente estava D. Romualdo Seixas, 
uma das mais notáveis figuras ecle
siástiCas do século XIX. 

A 3 de novembro de 1849, o. Pe. 
Monteil, Superior do Seminário de 
Mariana, escrevia ao Superior Geral 
dos Padres da Missão: ' 

"Dura.nte minha viagem a Campo 
Belo, o Exmo. Arcebispo da Bahia 
escreveu ao Exmo. Bisp~ de Maria
na ipara lhe pedir .informaçoes so
bre as obras aas Irmãs de Caridade, 
sobre seu reguJ·amento, seu governo, 
e sobre os meios de 'as fazer vir da 
Fr'ança. É ;pois provável que rece
bereis em breve um pedido de Irmãs 
para essa cidade, e eu presumo que 
lá haverá lugar para exercer o. zelo 
de um bom número de Irmãs, por
que é uma das cidades mais impor
tantes. Resta saber em que poderão 
ser empregados os confrades que 
deverão acompanhar as Irmãs. Se o 
Exmo. Arcebispo julgar oportuno 
lhes confiar ·a direção do Seminário, 
poderiam fazer um grande bem, e 
talvez mais ,tarde poder-se-ia esta
belecer um seminário interno nessa 
cid~de" (19). 

De fato, a 7 de agosto de 1853 
chegavam da Europa as primeiras 
Irmãs da Caridade destinadas à 



Bahia, .e em· sua cOIil,panhia os pa
dres José Lamant e João Batista 
Issaly. 

Apenas alguns meses depois em 
carta da Bahia, de ' 16 ' de feveréiro 
de 1854, o Pe. Issaly enaltecia a 
figura de D. Romualdo como bispo 
reformador: 

"A frente da renovação religiosa 
e moral está um arcebispo, que é 
tão sábio como cheio de fé, e al
guns párocos que compreendem a 
necessidade de transformação. Já 
se percebem os' indícios dessa trans
formação, sobretudo depois que na 
Bahia foram fundados os seminários 
maiores e menores. Esperamos que 
a nova obra dos filhos de São Vi
cente possa ajudar esta renovação 
tão desejada" (20). 

A presença dos lazaristas será 
muito marcante na própria evolução 
dos seminários para uma linha es
tritamente sacerdotal. De fato, na 
concepção 'Primitiva, o seminário te
ria cer-ta abertura para aceitar alu
nos destinados a outras carreiras. 
É o que afirmava D. Romualdo em 
sua pastoral ao clero e fiéis, de 12 
de janeiro de 1852, comunicando a 
fundação do Seminário Menor: 

"Não se assustem os pais de fa
mília, com a denominação de Se
rnínário Eclesiástico, ou .com a idéia 
de ser ele privativamente destinado 
para aí fazerem seu primeiro tirocí
nio os aspirantes ao sacerdócio. Com 
quanto seja esta nossa principal in
tenção, digna sem dúvida do assen
so de todos os que desejam o me
lhoramento do clero, todavia suas 
portas serão franqueadas a todos os 
jovens que se apresentarem com as 

. condições prescritas peJos . tespecti, 
vos Estatutos, ficando inteiramentl! 
livre a vocação . de cada um. para 
qualquer outro esÚldo" (21): : ... . . 

Quando, poréni, em 1856, D. ·kb~ 
mualdoconfiou a direção do Semi
nário aos Padres Lazaristas, este' se 
tornou exclusivo para os candidatos 
ao sacerdócio. A comunicação ofi
ciaI da nova direção do Sernínário 
foi feita a 20 de fevereiro nos se
guintes termos: 

"Cumprindo-nos, em conseqüên
cia da demissão que pediram do 
cargo de Reitor do nosso Seminário 
Arquiepiscopal, o muito Revdo. Cô
nego José Maria Lima, 'Prover sobre 
o regime deste importante estabele-

• • • CImento, cUJo progresso ocupa iO-

cessantemen te a nossa atenção e 
solicitude, e porque dele depende o 
futuro do clero e da Igreja confiada 
ao nosso cuidado pastoral, julgamos 
dever aproveitar a el!iperiência e ha
bilitaçoes especiais igualmente reco
nhecidas nos Padres Lazaristas para 
a boa direção dos seminários, como 
um dos principais objetos que teve 
em vista o seu imortal fundador, au
xiliando os bispos na reforma e me
lhora desses asilos, ' onde devem for
mar-se na ciência e na piedade ' os 
jovens levitas. Movidos, portanto, 
destas considerações e dos exem
plos dos eminentes prelados de ou
tros países católicos, nomeamos pa
ra o lugar de Rdtor o Revrno, Pa
dre José Agostinho Alvado Lamant, 
que servirá enquanto houvermos por 
bem, regulando--se no exercício des
te emprego pelos estatutos que têm 
regido o mesmo semioario, com 
aquelas alterações somente que n'a 
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parte relativa ao governo. interno nos 
p'arecerem convenientes" (22). 

Em seu relatório ao Ministro e 
Secretário de Estado José Tomás 
Nabuco de Araújo, datado de 14 
de abril de 1856, D. Romualdo co
municaa aLteração feita (23). 

A mudança, porém, não teve boa 
receptividade na diocese: 

. 

"Cheia de aflições, - a primeira 
permanência dos nossos co-irmãos 
no Seminário de Sant·a Teresa, es
creve em suas crônicas do Pe. Sar
neel. Durante aqueles seis ' ·anos fo
ram indignamente caluniados, e ti
veram que combater e sofrer muito 
para se susterem.'" 

"Depois. da morte de D. Romual
do. ocorrida a 27 de dezembro de 
1860, o Vigário Capitular, Cônego 
Rodrigo Inácio de Souza Menezes, 
começou a atacar diretamen\e o di
reito do <Diocesano sobre a nomea
çao dos Padres Lazaristas como .len
tes do ' Semin.ário. Finalmente, tendo 
estes recebido das próprias -mãos do 
novo arcebispo D. Manuel Joaquim 
da Silveira, um ofício do Império, 
com a data de 6 de dezembro de 
1861, declarando nulos os contra
tos feitos por D. Romualdo, retira
ram-se do Seminário, no dia 5 de 
junho de 1862, com a aprovação do 
Superior Geral." 

"Depois de 26 anos de ausência, 
voltaram os nossos padres para o 
.Seminário de Santa Teresa, por um 
contrato celebrado a 26 de maio de 
1888 entre o Superior Geral e o Ar
cebispo D . . Luís Antônio dos San
tos" (24). 
. D. Luís Antônio dos Santos fora 
precedentemente bispo de Fortaleza. 

1Z46 . 

Discípulo . de . D. Viçoso desde J a~ 
cuecanga, e a seguir seu colaborador 
em Mariana, fez questão da presen
ça dos Lazaristas na sua diocese. 
E assim se estabeleceu no Ceará o 
terceiro elo do movimento refor
mador. A sua primeira idéia ao che
gar à diocese foi a reforma do clero. 
E desejou um seminário ' semelhante 
ao de Mariana, onde lecionara quan
do cônego. 

Começaram então . as instâncias 
junto ·aos Superiores da Congrega
ção da Missão. Repetidas cartas 
enviou D. Luís ao Visitado r, Pe. 
Pedro Benit, no Rio de Janeiro, e 
ao Superior Geral Pe. João Batista 
Étienne,' em P·aris, solicitando e -in
sistindo que viessem os Lazaristas. 
Finalmente o Pe. Benit transm.j.tiu
lhe a notícia da próxima partida 
dos primeiros ' Lazaristas destinados 
ao Seminário do Ceará, através de 
um contrato entre o Bispo do Ceará 
e o Superior Geral dos Padres da 
Missão. 

. 

Como tardassem ·os Lazaristas, D. 
Luís inaugurou o Seminário de For
taleza a 18 de outubto de 1864. 
Um mês depois chegaram o Pe. Pe
dro Augusto Chevalier e o Pe. Lou
renço Emile, 'Para assumir a dire
ção do Seminário. Mais tarde D. 
Luís criou um novo seminário em 
Crato, cuja direção foi também con
fiada aos Lazaris-tas. 

Em data de 28 de março de 1876, 
o Pe. Emile escrevia de Crato ao 
Supe'rior Geral: 

"Tudo, porém, faz crer, Revdo. 
Sr. e .honradí.ssimo Pai, que a Provi
dência, -tendo' chamado os filhos de 
São Vicente. para tomar a direção 



.desta nova casa, quer por este meio 
salvar um grande número de almas, 
quer contribuindo na formação ' de 
bons padres, quer educando cristã
mente 'os filhos das principais famÍ
lias desta região, quer enfim evan
gelizando taritas almas abandona-
das" {25) . 

A quarta eta,pa do movimento re
novador se estabelece na diocese 
de Diamantina. ' O ,primeiro ' bispo 
João Antônio dos Santos, fora an
teriormente reitor do Seminário de 
Mariana. Para atuar em seu novo 
seminário, · for.am convidados os pa
dres lazaristas (26). 

Nesta diocese próxima de Maria
na, os Padres da Missão continua
ram em suas atividades na mesma 
linha reformadora estabelecida por 
D . . Viçoso. A 15 de novembro de 
1875 o Pe. Bartolomeu Sipolis, Su
perior do Seminário de Diamantina, 
assim escrevia ao Superior Geral: 

"A mais bela e a mais preciosa 
das flores é a obra dos nossos Se
minários. B por toda a .parte aaIma 
das obras. Em Diamantina é o obje
to principal de nossos esforços e 

'de nossos sacrifícios. Que bem pOde 
fazer um bom padre nestas regiões 
de fé e numa diocese nova, onde . 
existe ,tanta coisa para criar e tan
tas para reformar! Que tesouro para 
os fiéis um Pastor segundo o coração 
de Deus! Temos já belos exemplos 
nos vinte e tantos padres saídos do . ,. 
nosso semmaflO, e que regeneraram 
as .paróquias onde foram. envi:i.dos e 

'das quais são anjos e os apóstolos." 

. "Temos ·atualmente no Seminário 
. Maior cerca ' . de trinta alunos, 
. .e cerca de oitenta no Menor. Os 

inimigos da religião e da sociedade 
comprCllndem bem que é nesta obra 
que se encontra o principal obstácu
lo a seus desígnios.; desse modo em
pregam !lle's todos ' os seus esforços e 
todos os meios para nos comba,ter. 
Apes·ar das calúnias que procuram 
espalhar contra nós, o número de 
nossos alunos aumentou este ·ano, .e 
suas disposições são melhores do 
que nunca" (27). 

. 

O quinto elo do movimento de 
reforma dos seminários é a diocese 
.do Rio de Janeiro. Em 1869, D. Pe
dro Maria de Lacerda, novo bispo 
do ruo de Janeiro, educado em Mi
nas pelos . Padres da Missão, fez 
questão de confiar-lhes a direção do 
seminário. O início da obra é des~ 
crilo . numa informação elaborada 
·pelo Pe. Paulo Delemazure em 1875. 

"Quando os Padres da Missão, 
chamados pelo Exmo. D. Pedro Mae 

da de Lacerda, vieram em 1869 to
mar posse do seminário do Rio de 
Janeiro, capital do Brasil, encon
traram reunidos os seminaristas 
maiores e menores." 

Sendo necessário uma reforma, 
estabeleceu-se de acordo com D. La
cerda, de abrir apenas os cursos in
ferion;s do seminário menor. Dei
'xou-1ie, porém, aos. alunos de teolo
gia . a faculdade de continuar seus 
estudos e de se fazer ordenar. Mas 
apenas dois ou três perseveraram, 
-os outros deixaram o Seminário. 

:B pois 1869 a data da fundação 
do Seminário Menor do Rio. Tendo 
consultado o Pe. Michel Sipolis, Su
perior do Seminário, .0 bispo decidiu 
que os cursos do seminário menor 
durariam seis anos, e que se seguisse 
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o curso completo de estudos habi
tualmente seguido no ensino secun
dário. :B claro ' que a religião ocupa 
o primeiro lugar. Aos estudos das 
línguas antigas, de história, geogra
fia, ciências matemáticas e físicas, 
é necessário acrescentar a história 
do Brasil, o estudo do franCês e do 
inglês. . 

• Talvez não seja inútil acrescen
tar que, combatido por muitas pes
soas em sua idéia de não receber 
no pequeno seminário os meninos 
decididos a seguir outra carreira di
versa do estado eclesiástico, o supe
rior escreveu . ao nosso venerando 
Pai, Pe. Etienne, de s.m., e eis qual 
foi a sua resposta: "Eu abençôo tam
bém vossa idéia de querer ter um 
verdadeiro Seminário Menor, e a 
não vos ocupar senão de preparar 
bons padres para o Brasil, que ·tanto . 
necessita. Aprovo plenamente vosso 
pensamento, e não duvido que o 
bom Deus vos abençoe. Estou feliz 
em saber que é ,também o pensa
mento do vosso venerável bispo. :B 
a obra de nossa vocação, temos a 
graça para que tenha êxito em nos
sas mãos, se nós a realizamos no 
espírito de São Vicente" (28). 

"Os nossos padres, afirma o Pe. 
Sarneel, durante 32 anos, muito con
tribuíram 3d cIeri disciplinam na 
capital do Brasil; mas em 1901 Dom 
Joaquim Arcoverde rescindiu o con
trato com a Congregação e o supe
rior, Padre Isidoro Monteiro, tendo 
deposto o cargo, se retirou com seus 
irmãos, deixando ° seminário entre
gue à administração dos sacerdotes 
do clero diocesano. No Rio como na 
Bahia, os rossos irmãos muitas per
seguições e calúnias sofreram as 
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quais não' cabem neste' "repertório 
histórico" (29). 

Deste modo a atuação de reforma 
dos Padres da Missão. se consolida 
em quatro Estados: Minas, ' Ceará; 
Bahia e Rio de Janeiro. Em Minas 
e Ceará com mais estabilidade, na 
Bahi·a e Rio com intermitência.~ e 
dificuldades . 

Em outros Estados esta atuação 
durante o século XIX foi bem menos 
significativa. 

A presença dos Iazaristas em 
Mato Grosso foi efêmera. 

A fundação do seminário de Cuia
bá se fez no ano de 1888, quando 
Dom Carlos Luís d'Amour, nomea
do bispo de Mato Grosso, firmou 
um contrato com a Congregação da 
Missão, ·a 9 de novembro, contrato 
só assinado pelo Geral Padre ' Fiat, 
a 7 de setembro de 1890. Os laza
ristas ficaram lá por pouco tempo, 
saindo no ·ano de 1894 (30). 

Também em Santa Catarina a 
obra dos lazaristas não vingou. A 
18 de outubro de 1856, vindos di
retamente da França, desembarca
ram em Desterro, capital da P·rovín
cia de Santa Catarina, dois P.adres 
da Missão e seis Irmãs da Caridade. 
Por um . contrato, já assinado em 
Paris, a 7 de novembro de 1854, 
passar·am a tomar conta do Hospiial 
N. s.a do Desterro. 

Anexo ao hospital funciona um 
pequeno colégio. Desde os primeiros 
dias ° padre Laurent insistiu junto 
ao Superior Geral para que a Con
gregação o dirigisse e transformasse 
em um seminário. Mas foram des
favoráveis todas as respostas de Pa-



ris. A fundação do Desterro foi mal 
sucedida . . Em 1864 as irmãs e os 
padres abandonaram Santa Catarina, 
por falta de recursos para a subsis
tência (31). 

. A presença dos Lazaristas para 
a direção dó Seininário foi uma 
idéia acalentada por muito tempo 
pelo bispo de São Pa'ulo, D. Antônio 
Joaquim de Melo: 

"No dia 4 de abril de 1850, o 
Padre Monteíl escrevia ao Superior 
Geral: dizem que · vãQ escrever-nos 
de S. Paulo para tomarmos a dire
ção do Seminário." 

. Em 26 de dezembro de 1852, o 
Padre Sipolis escreve ao Pe. :Btienne: 

" ... O bispo de São Paulo, Dom 
Antônio Joaquim de Melo, ' acaba 
de escrever a D. Viçoso ·a respeito 
de sua intenção de confiar aos laza
ristas a formação e direção de um 
seminário maior em sua diocese. A 
casa já foi comprada, com o fundo 
suficiente pam as despesas de trans
porte dos confrades. O bispo de São 
Paulo pede ao nosso santo D. Vi
çoso como deve fazer para alcançar 
a vinda de missionários franceses. 
Em breve recebereis um pedido ur
gente nesse sentido. Sinto que a ime
diata saída do correio não me per
mite falar-vos do pastor de São Pau
lo e dos recurs'Os que os nossos con
frades vão encontrar em sua diocese 
para fazerem o bem. . ... 

A 7 de abril de 1853 nova carta 
do Padre Sipolis: 

"Ignoro se o bi&po de São Paulo 
vos fez o pedido para o seu semi
nário maior. Escreveu de novo para 
Mariana, pedindo esclarecimentos e 

manifestando -sempre um grande de
sejo de possuir confrades ..... {3'2). 

Em 1856 o Seminário foi iilliugu
rado, sendo a direção confiada aos 
Padres Capuclúnhos. Ainda nessa 
época parecia estar vi"a em D. Joa
quim de Melo a idéia da vinda dos 
Padres Lazaristas. :B o que afirmava 
o próprio Frei Eugênio de Rumilly, 
capuchinho nomeado para a direção 
do seminário, falando aos novos 
candidatos na inauguração ·a 9 de 
novembro de 1856 . . sereis "guiados 
por diretores, mestres háj:)eis, os pie
dosos filhos de S. Vicente de Paulo, 
que logo virão a vós, se Deus ouvir 
os votos do vosso bispo" (33). 

Esses votos não se realizaram, e 
os capuchinhos permaneceram na 
direção do Seminário. Provavelmen
te. também D. Joaquim Gonçalves 
de Azevedo, bispo de Goiás até 
1876, e em seguida transferido !para 
a sede principal da Bahia, cogitou 
da vinda dos Padres Lazaristas para 
o seu seminário, conforme testemu
nhava nesse ano o biógrafo de D. 
Viçoso: 

. 

"O exemplo de Mariana foi imi
tado ;pelo Sr. Bispo do Ceará, de 
Diamantina e do Rio de Janeiro; em 
São Paulo, o Sr. D. Antônio J oa
quim de Melo bem que o desejou, 
sem que lhe fosse dado realizá-lo, 
pela escassez de congregados, e ain
da hoje tenta consegui-lo o atual 
prelado da diocese de Goiás" (34). 

Aliás, já desde 1849 cogitavam 
os Lazaristas num seminário na pro
víncia de Goiás. :B o que escrevia 
de Mariana,a 3 de novembro de 
1849, o Pe. Montei!, ao Superior 
Geral da Missão: 

1249 



"Com efeito, a diccese de Goiá:>, 
na qual se encontra situada nossa 
casa, não possui, ·alémdesse colégio, 
senão um estabelecimento apenas 
onde se ensina gramática. Este colé
gio de Campo Belo não é somente 
um colégio, pode-se dizer que tem 
um início de seminário maior: por
que os alunos que se destinam ao 
estado eclesiástico, depois de ter fei
to sua filosofia, recebem aí algumas 
lições de moral, e quando estão su
ficientemente instruídos para o país, 
vão a Goiás receber a ordenação. 
Tendo sido aprovados pelo Pe. Ma
cedo, o Exmo . . Sr. Bispo não faz 
dificuldade alguma para lhes con
ferir as ordens. Pe. Macedo possui 
sua confiança total." 

"Parece-me, Reverendo Padre, 
que a glória de Deus, que a honrada 
Igreja, que a salvação das almas pe
dem que vós aceiteis, todas as vezes 
que o possais fazer, a direção de 
seminários, quando os bispos fize
rem pedidos a esse respeito. Parece
me também. como conseqüência dis
so, que seria bom quando for pos
sível, formar um em Campo Belo, 
deixando subsistir o colé~io. Um 
grande seminário nesta re~ião nOOe
ria ·fornecer .padres a três ou quatro 
dioceses" (35). 

Enfim, a presença dos Padres da 
Missão para a direcão dos seminá
rios foi também solicitada pelo bis
po do Pará. D. José Afonso de Mo
rais Torres, conforme afirmava o 
Cabido de Mariana no seu ofício 
de 16 de maio de 1857 a D. Viçoso. 

"O Cabido sabe que o intento de 
V. Excia. tem sido imitado pelo sá
bio e Venerando Arcebispo da 
Bahia, e Metropolita do Império, e 
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. . . 

que é esposado pelos zelosos prela
dos das dioceses do Pará e de S. 
Paulo, e que o Exmo. Ministro da 
JUstiça em seu relatório de 1856 
apoiou as razões em que se fundam 
tais intentos. O Cabido se compraz 
vendo que V. Excia. se acha à testa 
de tão ilustres personagens na inten
ção de entregar os seminários aos 
Filhos de São Vicente de Paulo"(33). 

Em sua História da Província, o 
Pe. Pasquier fornece mais detalhes 
sobre esse projeto de fundação: 

"Desde o momento em que o Pa
dre Moraes tomou a direção da Pro
víncia, como Superior Maior, apa
rece um projeto de fundação no 
Pará. As três cartas por ele escritas 
em outubro de 1844 supõem rela
ções anteriores que não estranha
mos. Com efeito, o bispo do Pará 
era irmão do Padre Moraes." 

"E o Padre Moraes termina o seu 
mandato tratando de uma nova ne
gociação que tem por fim o estabe
lecimento no Pará de nossos co-ir
mãos e irmãs, e especialmente, o 
que não tinha sido projetado em 
1844, a direção do Sem:nário da
quela cidade." 

"No dia 3 de setembro de 1856, 
o Padre Moraes escreveu de Maria
na ao Pe. Jerônimo, em Campo 
Belo: "Agora sou destinado a ir ao 
Pará, em companhia do meu mano 
bispo para o governo do seu semi
nário." E acrescenta que é manda
do pelo padre MaIler, o novo visi
tador, "na esperança de haver em 
breve outros congregados e irmãs 
que foram requisitados o ano pas
sado". No ano passado, isto é, em 



1855~ ,ano e época em que o Padre 
Moraes deixou de ser visitador." 

"Não se estabeleceram ' no Pará 
nem os nossos padres nem as nossas 
irmãs. Quanto à direção do seminá
rio pelo Padre Moraes não levou 
muito tempo. ÓPadre Moraes par
tia para '0 Pará em companhia do 
seu irmão bispo no dia 10 de no
vembro de 1856: No dia 13 de 
agosto de 1857 está de volta no 
Rio, e hospeda-se na Santa Casa 
"té 20 de outubro de 1857. O pró
prio bispo resignou a 26 de setem
bro de 1857. E os projetos princi
piados pelo seu irmão não foram 
continuados nem reiniciados pelos 
sucessores na sede da diocese do 
Pará" (37). . 

Os seminários constituíram de 
fato a preocupação dominante dos 
Padres da Missão. Num relatório 
sobre a província do Brasil, elabo
rado . pelo Visitador Pe. Benit, em 
1875, se lê: . 

"~ inútil falar sobre a grande ne
cessidade que o Brasil tem desses 
estabelecimentos, para a formação 

do clero. O futuro da religião, e a 
restauração . do país dependem em 
grande parte desta obra tão impor-

. tante. Convencidos desta verdade, 
nossos confrades se aplicam com 
todo o zelo possív.el ao sucesso des
sa obra. Encontram muitas dificul
dades, mas Deus abençoa seus es
forços e lhes dá grandes consola~ 
ções, em vista das diliposições que 
manifestam .em geral os jovens dos 
seus seminários" (38). 

A síntese da atuação do movi
mento de reforma empreendida pe
los Padres da Missão é apresentada 
pelo Bispo D. Silvério Gomes Pi
menta nestes termos: "Em todos os 
seminários, onde tomaram assento 
os Filhos de S. Vicente de Paulo, 
seus trabalhos e suores são coroados 
com os mesmos frutos: o mesmo' 
espírito, a mesma disciplina, a mes
ma piedade, a refOImação, enfim, 
dos estabelecimentos eclesiásticos e 
um renascimento do clero são as 
bênçãos ' com que Deus remunera o 
zelo dos prelados, que os procuram, 
e .as desvelos destes infatigáveis tra
balhadores" (39). 

Significado da atuação dos Padres. da Missão 
no Movimento Reformador 

Não seria demRis relevar ainda 
uma vez a importância do papel de
sempenhado pelos Padres da Missão 
no movimento promovido pelos bis
pos reformadores do século passado. 
Tendo como meta ,principal a refor
ma do clero, esse movimento só se 
pode consolidar em forma perma
nente pelo apoio incondicional dado 
pelos Lazaristas na direção dos se-. , . 
mmanos. 

A contraposição entre um clero 
secul·ar escasso e decadente em prin
cípios do século XIX e um clero 
numeroso e de elevada virtude no 
fim do século é apresentado por di
versos historiadores eclesiásticos 
com certa ênfase, não deixa ce ser 
expressivo e reflexo de uma refor
ma real. O que, porém, merece me
lhor análise é a própria imagem do 
padre como homem segregado, es-
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piritual, ·vinculado estritamente ao 
Serviço' religioso; que se cria a par
tir dessa época; 

. ". . " " 

Segregação do clero ' 
. . 
São Paulo definira o sacerdote 

como um· homem "tirado dos ho
mens, constituído para os homens", 
compreendendo nessa síntese um 
elemento de distinção e um elemento 
de encarnação. 

Durante o período colonial, ·a .for
mação do clero inclinou-se sempre . -maIS para a encarnaçao, para a par-
ticipação do clérigo na vida do povo. 
Por dois séculos, até s·ua expulsão, 
os principais centros de formação 
sacerdotal foram os colégios dos je
suítas, onde conviviam nos bancos 
escolares candidatos ao .sacerdócio 
com jovens destinados a profissões 
leigas . . 

A tentativa de seminários especi
ficamente sacerdotais, promovida por 
Malagrida no ·século XVIII, teve um 
âmbito deellipansão restrito e uma 
vida efêmera, que perdura geral
mente até 1759 (40). 

A partir de então, a maioria dos 
candidatos ao sacerdócio freqüenta 
apenas como externos os cursos es
tritamente necessários, solicitando 
depois a ordenação por parte dos 
bispos. Foi nessa última fase, de 
fato, abrangendo as últimas décadas 
do período colonial, que parece 
acentuar-se a decadência na vida 
moral do clero. 

Com a vinda dos Lazaristas, lide
radospor D . . Viçoso, se afirma o 
movimento reformador, acentuando 
a segregação necessária ao estado 
, 
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sacerdotaL Essa separação é já in
culcada a partir da meninice e ju
ventude. Daí a tendência em sepa
rar. os candidatos .ao s·acerdócio dos 
demais jovens, com a instituição e 
multiplicação . dos seminários meno
res. As restrições às férias dos semi
naristas, e ' a insístência no uso do 
hábito clerical são outros elementos 
que visam reforçar esse clima de se
paração. 

O novo clero procura se manter 
afastado da vida do povo, aproxi
mando-se apenas quando o minis
tério religioso o exige. Pode-se dizer 
que a nova figura de clérigo se apro
xima mais da figura de "missionário 
religioso" do que do "pastor" imerso 
na comunidade eclesial. 

Espiritnalidade do clero 

A vida contemplativa e espiritual 
foi se1lJJ!>re a característica das Or
dens Religiosas. O ideal de vida re
ligiosa passa agora a penetrar de 
forma acentuada na própria vida do 
clero secular. Ele deve ser essen
cialmente um homem imerso na vida 
de Deus, e que só quando necessário 
se aproxima das misérias dos ho
mens. 

Bastante expressivos os conselhos 
dados por D. Viçoso a um semina-

• • rtsta que Se .preparava proximamente 
para o ministério pastoral: 

. "Não deve passar dia algum em 
que não meditea\gumas das verda
des eternas da nos:sa -religião, e em 
que não leia por algum bom livro, 
ou seja, os que nomeei, ou alguma 
vida de santos, em que não estude 
algum pedaço de moral. A vida de 



um eclesiástico, m~u Padre Domin· 
gos, deve <x<~par-se ' toda na ' sua 
própria santificação e .na dó pró. 
ximo" (41). . 

Formá·se assim a imagem do clé
rigo como "enviado de Deus", coino 
"anjo", como "padre santo". A no· 
va valorização do celibato eclesiás· 
tico ajuda a consolidar essa ima
gem. Dentro do espírito reformador, 
a formação es.piritual torna-se mais 
urgente . e necessária que a forma
ção cultural. Daí a impor.tância que 
assumem as Ordens e Congregações 
Religiosas na formação do clero se· 
cular. É o que aliás afirma D. Vi. 
çoso ao ministro Mlarquês de Olin
da, a 2 de julho de 1863: 

"A minha experiência de 50 anos 
de seminários me tem ensinado que 
o grande meio de refmmar o clero 
e a reforma dos seminários, entre
gando-os a comunidades dedicadas 
a esse emprego, como os Lazaristas, 
Jesuítas, etc., como muito bem o en
tendeu o Sr. Ministro da Justiça no 
Relatório de 1857. A falta que so· 
fremos talvez não nasça tanto da 
falta de ciência, como da falta de 
costumes" (42). 

Essa idéia é plenaniente confir
mada nelo seu discípulo e futuro 
sucessor na arquidiocese de Maria· 
na, Pe. Silvério Pimenta, quando 
escreve em 1876: 

"A fonnação do clero é a mais 
árdua de todas as artes, e requer 
consumada experiência, tino espe
cial, singular de'streza para endirei
tar uns, animar outros, aterrar uns, 
que talvez não sejam os mesmos, 
e acender em zelo a todos; dom, en
fim, do céu, que por especial favor 

Deus concede às, muitas .. C;lIações e 
dÜigêncÚiscom que se dde. solici~~! 
O que. tudo bem advertido, .pouço 
assisadÓ será quem não acabar con
sigo , que só nos mstitutos religios,os 
de ·educação é fácil encontrar reuni~ 
dos tantos requisitos" (43). , " 

.. 

Exercício do culto 

Simples decorrência dos dois ele
mentos acin:la elencados é que a 
missão sacerdotal deve ser ' exclusi. 
vamente religiosa. O padre destinac 
se a ser especificamente um minisc 
Ira . do culto. Essa nova imagem 
tende a se sobrepor ao tipo tradicio
nal de padre, envolvido em ativida
des seculares, sobretudo de ordem 
política. Essa participação política 
se tornara marcante durante o pe
ríodo da independência e do primei
ro império. O novo clero procura 
afastar-se decididamente dessas pre. 
ocupações seculares, para dedicar-se 
-totalmente ao serviço do altar e à 
salvação das almas. Nessa reforma, 
os Padres da Missão tiveram uma 
parte muito destacada. 

, 

Deste modo" a partir do segundo 
império, sob forte impulso do mo
vimento reformador, no binômio sa
cerdotal que envolvesegrega,ção e 
separação, o peso da balança tendeu 
a se inclinar cada vez mais forte
mente para o primeiro elemento. 

. ' 

, ' (segue) 
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Essa · mentalidade, cujas raízes 
podem ser encontradas no 'Concílio 
Tridentino, é confirmada pelo Con
cílio Plenário Latino-Americano no 
fim do século XIX e pelo Concílio 
Plenário Brasileiro em 1939, sob a 
orientação direta da Santa Sé. 

Somente nas U1timas décadas, com 
o' movimento de renovação pastoral 
que culminou no Concílio Vaticano 
lI, se prOCura uma nova fornia de 
equilíbrio, com novas experiências 
e tentativas de novos rumos na for
mação sacerdotal. 

NOTAS 

1. José Afonso de Moraes Torres e 
seu . Irmão AntOnio de Moraes Torres 
foram os primeiros padres brasileiros 
a fazer votos na Congregação da Mis
são, a 3 de fevereiro de 1826, no Ca- · 
raça. ° Pe. José Afonso deixou a Con
gregação em 1838, sendo eleito bispo 
do Pará em 1843. Resignou à dioce
se em 1857, vindo a falecer em 1865 
"aos 62 anos de idade, 41 de vocação, 
desejando morrer como lazarista, Ca .. 
tálogo dos Congregados da Provrncia 
do Brasil, 1819-1949, página 4 e verso, 
manuscrito elaborado pelo Pe. Sar
neel. Arquivo da Província, Rio de Ja
neiro. 

, 2. Nos diversos Catalogues des Mal
sons et du personel de la Congrega
tion de 1850 a 1890, as missões do 
Brasil figuram de modo particular nes
ses Estados. , 

3. CAMELLO, MAURíLIO DE OLIVEI
RA, Caraça, Centro Mineiro de Educa
ção e Missão, Imprensa Nacional, Be
lo Horizonte, 1873, páginas 65-66. 

4. Annales de la Congregatlon de la 
Mlssion, Paris, XXV, 1860. 

5. Memórias do Marquis de Santa 
Cruz, Rio de Janeiro, Tipografia Nacio
nal, ,1661, páginas 166-167. 
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6. Arquivo da Provrncla, Rio de Ja
neiro, documento referente à obra da 
Bahia. 

7. CAMELLO, MAURiLIO JOSÉ DE 
OLIVEIRA, o. c., páginas 66. 

8. Idem, ibidem, página 67. 

9. A acusação de jesuItismo envol
via na época uma conotação pejora
tiva e foi repetidamente dirigida aos 
Padres da Missão. No Manifesto de 
1828 etes assim se expressam: "Pelo 
expedido é assaz palpável que não so
mos jesu itas, . o que alguns ou por fas 
ou por nefas querem. ° texto integral 
do Manifesto, ver CAMELLO, M. J. DE 
OLIVEIRA, o. c., página 168. 

10. CAMELLO, M. J. DE O., o. c., 
páginas 71-72. 

11. ° texto integral do Regulamento 
eslá transcrito em CAMELLO, M. J. 
DE O., o. c., página 192 e ss,. 

12. LIMA, ALCEU DE AMOROSO, 
Voz de Minas, ver CAMELLO, M. J. 
DE O., o. c., página 20. 

13. Album histórico do Seminário 
Arquiepiscopal do Ceará, Fortaleza, 
1920, página 20. 

14. "Tivemos a felicidade e o pra
zer de conhecer e tratar a um sarda 
brasileiro, o Irmão Joaquim Francisco 
do Livramento, fundador de quatro se-



· minárlos de órfilos, o primeiro dos 
· quais existe. na .Bahia", Dom Viçoso; 
· Carta Pastoral . de 23 de fevereiro de 
. 1850, citado . em PIMENTA, SILVéRIO 
GOMES, . Vida de Dom AntOnIo Fer. 
reira Vi90So, segunda edição, . Tipogra
fia Arqulepiscopal, Mariana, 1920, pá· 
glna 139. 

15. PIMENTA . SILVtRIO GOMES, 
Vida de Dom Ant6nio Ferreira Viçoso, 
páginas 35-36. 

16. PIMENTA, S. G., o. c., página 
41. " Não se pode ·dizer, afirma Ca· 
mello, que este seminário de . Jacue
canga . fora conllado à Congregação. 
A responsabilidade dele cara pesso· 
almente sobre o Pe. Viçoso, e sua 
história esteve vinculada ao lazarista, 
pois com a volta deste para o Caraça 
e a morte do fundador, ocorrida em 
Marselha em 1829, o seminário veio 
a se transferir para Angra dos Reis," 
CAMELLO, MAURILlO JOS~ DE OLI
VEIRA, o. c., página 53. Diversa é a 
opinião do Pe. Sameel, que afirma: 
"Jacuecanga foi o primeiro seminá
rio dei Brasil sob a direção dos Padres 
Lazaristas. Quis assim a 'divina pro~ 

vidência que desde o Inrcio da ' pro
vincia, as duas obras essenciajs da 
Congregação, as missões e os semi
nários, funcionassem simultaneamente 
Na Terra de Sanla Cruz." Repertório 

. Hrstórieo da provinela do Brasil, Ar
quivo Provincial do Rio de Janeiro, 
página 53. 

17. PIMENTA SILVtRIO GOMES, 
Vida de Dom Antônio Ferreira Vi90So, 
páginas 152·154, 

. . 18. TRINDADE, RAIMUNDO, A Ar. 
quidioeese de Mariana, segunda edl· 
ção, Belo Horizonte, 1953, I, pági
na .225. 

19. Annal.. de ·1. ConIlNllalion ele 
'Ia MI .. ton. Paris, .1850, XV, pAginas 
587-588 . 

20. Annal.. de la Congrellation de . . 

ta Mlsalon, Paris, XX, página 56. 
, ' '. 

21. Obras Completas ' de Dom Ro
mualdo ' AntOnIo Seixas, Bahia, 1852, 

Tomo IV, página 253. 

. 22. Reper:órlo Histórico do BNSII, 
elaboração do Pe. Sarneel, Arquivo da 

'Província do Rio de Janeiro, páginas 
83-84. 

23. Eis o texto integral do Relatá-
· rio apresentado ao Ministro de Estado: 
" Falando-se dos párocos e do clero, 

-ocorre naturalmente a ,idéia dos semi· 
nãrios, onde devem formar ... se os no· 
vos .Ievitas na ciência e na piedade. 
Deixando de reproduzir as informaçoes 
• • 
que mais de uma vez tenho dirigido a 
V. Excia. acerca do aproveitamento 
dos alunos do pequeno e grande se
minAria, limito-me a dizer que, não 
podendo continuar o pequeno seminá· 
nario, como estava, não só por falta 
de patrimônio, para sua sustentação, 

· como sobretudo por haver mostrado a 
· experiência que não convinha de msnei· 
ra alguma o internato comum dos ' que 

,·se destinavam ao estado eclesiástico e 
os que se propunham a outras profis
sões, mormente em uma casa que não 
admitia os convenientes repartlmentos 
para a Indispensável separação de uns 

' e de outros, fiz remover os primeiros 
para o grande seminário, onde já se 
acham em número de 31, com as su
as respectivas aulas em 'uma - parte do 
edilCclo, esperando arriu,jar melhores 
acomodações, logo que possa rece· 
ber a soma destinada ao concerto do 
edilCelo. Em consequência desta reso-
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lução não, 'serão aceitos, " doraem 'di
ante ' no dito pequeno ' seminário, se
não os aspirantes ao estado eclesiás
tico, para cujo tiroclnlo ele fora cria
do. ' 'Ambos estes 'seminÁrios estão 

, ' , 
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solos da religião", Memória. do Mar· 
quês de Sanla Cruz, Rio de Janeiro, 
1861, páginas 337-338. 

24. Repertório HlstórlÇó da provln· 
eia do Brasil, Arquivo provincial dos 
Padres' da Missões, Rio de Janeiro, 
página 96. 

25. Album Histórico do 
Arquleplscopal do Ceará, 
1920. 

26. MOURÁO, KRIEGER, 

Seminário 
Fortaleza, 

Sementel· 
ra de Valores, O seminário de Dia
mantina da 1867 a 1930, Belo Hori
zonte, 1971, págIna 11. 

27. Annales de la CongregaUon da 
la Mlsslon, Paris, 1876, XLI, página 
467. 

28. Nollca tiur le peUt semlnalre de 
Rio de Janeiro; em Annales de la Con· 
gregation de la Mlssion, Paris, 1875, 
XL, páginas 648-652. 

29. Repertório Hlslórlco da Provln-
eia do , Brasil, página 148. 

30. Idem, página '60. 
, 

31. Idem, Ibidem .. página 112. 
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FREI ALBERTO 
BECKHÃUSER, OFM 

MISTÉRIO 
DA 
EUCARISTIA 
COMO 
AÇÃO 
DE 
GRAÇAS 

• 

, Existem várias maneiras de abor
dar o tema do mil>tério da Eucaris
tia em sua teologia',e espiritualidade. 
A primeira e mais comum écomen
ta.r as diversas partes ' da Missa do 
começo até ao fim, como o faz ma
gistralmente A. M. Roguet em A 
Missa de hoje, a mesa , de todos, 
Edições Loyola, 1972. A outra, à 
que damos preferência, consiste em 
ir diretamente ao, núcleo da Cele
bração Eucarística, 'estendendo-se 
depois gradualmente a reflexão aos 
outros elementos. Assim agrada-nos 
aprofundar o Mistério Eucarístico 
sob três aspectos. 

Primeiro, a Eucaristia ou a Missa 
como ação de graÇas. A reflexão so
bre o sentido da ação de graças 
leva-nos a realçar a parte central da 
Missa, ou seja, a parte que vai do 
,diálogo do Prefácio até a oração do 
Pai-Nosso exclusive. Nesta parte a 
Miss,a aparece sobretudo como sacri
fício, como abertura do homem 
para Deus, doador de todos os be
nefícios. 

Segundo, a Eucaristia como ceia 
ou banquete. Realça-se, então, o as
pecto 'do relacionamento humano 
com os outros par-ticipantes. Apro
fundam-se as pa'rtes tradicionalmente 
chamadas de Ofertório - hoje mais 
adequadamente denominado prepa
ração das ofertas - e a Comunhão. 

Terceiro, a Missa como serviço 
fraterno, onde se -mostra a relação 
da Missa-rito com a vida que tam
bém deve transformarcse em euca- ' 
ristia ou ação de graças . 

.. 
Sendo a Missa o Mistério doa fé, 

como proclamamos cada vez ,depois 
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da Consagração, devemQs · aproJ(i~ 
'mar-nos deste mistério com a máxi
ma reverência, procurando abrir o 

nosso coração e nossa mente para 
acolher as riquezas que dele ema
nam. 

, ,1., O significado de ação de graças 

A compreensão do conceito de 
ação de graças é de máxima impor
tância para descobrirmos o conteúdo 
da Eucaristia, pois ação de graças 
constitui uma atitude fundamental da 
cria,tura di,ante do Criador. Para me
lhor compreendermos toda a riqueza 
da ação de graças convém voltarmos 
para o Antigo Testamento. 

Ação de graça's é a tradução da 
palavra grega eucaristia que por sua 
vez, é tradução da palavra hebraica 
~rakah. A primeira berakab ' que 
a Bfblia !los apresenta é .talvez a ex
clamação de Adão ao ver a ' mulher 
que Deus lhe apresentou: "Eis agora 
aqui o osso de meus ossos, e a ' carne 
de minha carne". 

Mas compreenderemos melhor o 
que seja uma berakab ou ação de 
'graças numa página maravilhosa no 
capítulo 24 do livro do Gênesis. 

A mãe de , Isaac havia morrido. 
Abraão estava avançado em idade. 
Abraão chamou o servo mais antigo 
,da casa e pediu-lhe que .fosse para a 
terra dele escolher uma mulher para 
seu filho Isaac. O servo par.(Íu para 
a Mesopotâmia carregado de presen
tes. Lá chegando, fez descansar os 
camelos fora da ' cidade, ,perto de -um poço. Era pela tarde, à hora em 
que saíam as mulheres para ir bus
car água. O pobre servo viu-se em 
dificuldádesrle' descobrir aquela que 
fosse a eleita 'do filho de seu Se-
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nhor. Diante disso, ele pediu um 
sinal a Deus: "Senhor, disse ele, 
Deus de Abraão, meu Senhor, fazei
me encontrar hoje o que desejo e 
,manifestai vossa bondade para com 
meu Senhor Abraão. Eis-me aqui, 
de pé junto desta fonte onde as fi
lhas dos habitantes da cidade virão 
buscar água. Portanto, a donzela a 
quem eu disser: "Inclina o teu cân
taro, por favor, para que eu beba, 
e que me .responder: bebe; e darei 
'também de beber aos teus camelos 
essa é aquela que destinais ao vosso 
servo Isaac. Por isso conhecerei que 
manifestais vossa bondade para com 
meu Senhor" (Gên 24,12-14). 

Ainda não havia acabado de fa
lar, quando sobreveio, com um cân
taro aos ombros, Rebeca, filha de 
Batuel, filho de Melca, mulher de 
N acor, irmão de Abraão. Realiza-se 
o que o servo havia pedido. 

Qual a reação do servo de Abraão 
diante do fato realizado? Quando 
Rebeca terminou de falar, "inclinou
se o homem e prostrou-se diante do 
Senhor: "Bendito seja, exclamou 
ele, o Senhor, o Deus de Abraão, 
meu Senhor, que não faltou à sua, 
bondade e à sua fidelidade para 
com ele. O Senhor conduziu-me di
retamente à casa dos parentes de 
meu Senhor". A donzela foi corren
do contar à sua mãe tudo o que se 
tinha passado" (Gên 24,26-28). 



, . 
Eis uma oração eucarística ou uma 

ação de graças. Vejamos os elemen
tos. O servo pede um sinal de Deus 
que manifeste sua bondade para com 
Abraão. Ele pede ,uma . bênção, um 
benefício 011, se quisermos, uma 
graça. Ele é atendido no seu pedido. 
O importante é descobrirmos os ele
mentos na expressão da atitude do 
servo diante do fato acontecido. 

1. Há um fato; fato maravilhoso 
relacionado com Deus. 

2. Diante da descoberta deste 
fato, o servo põe-se na presença do 
autor do fato: "Inclinou-se o ho
mem e prostrou-se diante do Se
nhor". 

. 3. O fato maravilhoso, que foi 
para ele um sinal, um benefício de 
Deus, desperta no servo uina atitude 
de admiração. 

4. Este e~pressa esta admiração 
que lhe invade a alma através de 
uma exclamação ou aclamação: 
"Bendito seja o Senhor, o Deus de 
Abraão, meu Senhor". 

5. Em seguida, ele dá a razão 
de sua admiração e de sua aclama
ção, recordando, rememorando ou 
proclamando o fato: "Deus não fal
tou à sua bondade e à sua fidelidade 
para com ele. O Senhor conduziu
me diretamente à casa. dos parentes 
de meu Senhor". 

Ora, esta oração, com esta estru
tura e estes elementos chama-se 
berakab. Ela exprime não só um 
agradecimento pelo benefício rece
bido. E"prime muito mais. Exprime 
uma resposta de abertura num misto 
de gratidão, de louvor, profissão de 

fé, reconhecimento, adoração dian
te de Deus, diante ' do bem rece
bido, diante do fato luminoso. 

. O conceito da bemkah hebraica 
traduz o que a língua grega procura 
expressar por três palavras distin
tas: EoIoguein (eloguía) que signifi
ca louvar, enaltecer. No latim é tra
duzido por benedicere, dizer o bem. 
Eucbaristein (eucharistia) que sig
nificaagradecer; no latim: grafias 
agere. Exomologuein {exomologuía 
ou exomológuesis) que significa con
fessar a fé, reconhecer; no latim, 
confiteri. 

O termo eologuía exprime mais o 
aspecto da ação da pessoa, ao pas
so que eucharistia acentua maiS os 
dons, a cbáris recebida; a exomolo
guía expressa mais a atitude de de
pendência daquele que recebe um 
benefício. 

O .termo português que talvez me
lhor expresse tudo isso seja o verbo 
bendizer, isto é, dizer o bem. Dizer 
o bem, proclamar o bem recebido 
exprime ao mesmo tempo o louvor, 
o enaltecimento da pessoa, um 
agradecimento e um reconhecimento 
do poder da pessoa que realiza o 
bem. 

Deus nos dá o benefício, isto é, 
nos faz o bem; o homem diz este 
bem de Deus. Dele recebemos a 
bênção e a resposta do homem brota 
do reconhecimento da bênção rece
bida; é a bendição. Esta ' palavra 
quase desapareceu do linguajar co
IDlIID porque quando falamos de 
bênção pensamos apenas no aspecto 
da açãO divina e não na resposta do 
homem a este benefício. 
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·A Eucaristia é, . ~ortanto, . uma 
oração-atitude dirigida a Deus que 
nasce de .. um fato maravilhoso. Dian-. . 
te deste fato, atribuído à grandeza 
e 'ao poder 'de' Deus, o homem se 
admira e ~rorrompe em 'aclamações, 
narrando Q fato de que foi testemu
nha. Esta aclamação do fato mara
vilhoso expressa três atitudes fun
damentais do . homem. A primeira é 
o louvor, o enaltecimento de Deus. 
O homem bendiz o Senhor, atribui
lhe o milagre, o fato ·maravHhoso. A 
segunda é a profissão de fé. Reco
nhecendo que Deus operou a mara
vilha, o homem sente-se pequeno, 
aceita a Deus como Senhor. Esta 
atitude inclui também a adoração. 
A terceira atitude que se origina da 
~resença de um fato maravilhoso, 
enquanto ele foi um benefício para 
o homem, é o agradecimento. Diante 
da maravilha da semente · que brota, 
que cresce e chega à flor e fruto, o 
homem exclama: milagre! . Após a 
exclamação vem a reflexão sobre 
o fato. O homem sente-se devedor e 
exclama: obrigado! 

Parece, ~ois, que a ação .de graças 
ou bendição constitui uma atitude 
fundamental do homem diante do 

'l.ue ele descobre . como admirável. 
Talvez exprima . sua atitjlde funda
mental de homem dil!li.tedo gratui
to, diante do ser criatura; expres
sando inclusive sua .capacidade de 
admirar-se.. Por isso, quando o ho
mem perder a capacidade da criança 
de admirar-se torna-se também in
capaz dé celebrar a Eucaristia. 

Uma correta compreensão do sen
tido de bendição nos levará também 
a compreender e valorizar as bên
çãos. Assim, .por exemplo, uma 
bênção de. casa ou de automóvel é 
antes de tudo uma ação de graças 
a . Deus por tudo quanto significa 
uma casa para um casal; para uma 
família. ou por tudo o que significa 
um carro para uma pessoa. O carro 
e a casa foram descobertos como 
manifestações de benefícios de Deus 
pelos 'l.uais rendemos graças. Claro 
que existe também o pedido de bên
ção. Mas o pedido está como que 
condicionado pela ação de graças. 
"ó Deus, vós que nos destes as for
ças, a' coragem de construir esta 
casa, renovai os vossos benefícios, 
renovai as vossas maravilhas, fazen
do com que possamos viver o que 
significa para nós esta casa." 

2. A ação de graças na Páscoa judaica 

Ao celebrarmos uma festa come
morativa de modo geral um fato pas
sado, quere!ldo com isso tomá-lo de 
algum modo novamente presente. 
Na celebração de um aniyersário, 
por exemplo, está "subjacente o fa
to do nascimento da pessoa festejã
da. Na .celebração do aniversário, a 
comunidade como que recria a pes~ 
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soa festejada; revive não só o fato 
do. seu aniversário., mas sua pessoa, 
suas ações e realizações, .em SUma, 
sua vida. 

A Missa constitui uma festa co
memo.rativa de ·um grande aconteci
mento, do. maio.r. de todos os acon
tecimentos: a Paixão-Morte e Res-



surreição de Jesus Cristo. Este fato 
já foi prefigurado no Antigo Tes
tamento. Para compreender melhor 
o seu alcance, façamos " uma "breve 
consideração sobre a História da 
Salvação e de modo pariicular sobre 
a Páscoa doS judeus. 

Deus havia criado o homem à sua 
imagem " e semelhança, inteligente, 
dotado de livre vontade e capaz de 
amar. Em total abertura para Deus, 
para seu próx~mo e para toda a 
natureza criada. Viviam QS homens 
felizes na amizade de DeUs com a 
promessa de não precisarem morrer, 
contanto que reconhecessem sua con
dição de criaturas. A Sagrada Es-

• cntura, no entanto, nos conta como 
os primeiros homens foram infiéis 
ao seu Criador, caindo desta forma 
na escravidão do inimigo e perdendo 
a amizade de Deus. Deus, porém, 
não deixou de manifestar o seu amor 
aos homens. Já por ocasião da queda 
prometeu-lhes Alguém que pudesse 
vencer o inimigo e restabelecer a 
amizade entre" os homens e Deus. 

Este fato da libertação dos ho
mens por parte de Deus e de um 
novo pacto de amizade foi prefigu
rado na história do povo escolhido. 
Compreendendo bem a " Páscoa do 
Exodo, seu conteúdo, seu sentido, 
compreenderemos melhor a Páscoa 
verdadeira celebrada na Eucaristia. 

À certa altura da história, Deus 
escolheu um homem, Abraão, e com 
ele fez uma aliança (Gên 12;18;22). 
Exigiu dele que deixasse sua terra, 
sua parentela, seus haveres, e par
tisse para a terra que Deus lhe havia 
de indicar. A ele ligou a promessa 
da salvação de todos os povos. De-

pois esta prOll\essa, eSta manifestac 

ção de Deus aos homens, passou " de 
um homem e de " uma " fami1ia para 
um povo. 

"- " 

- O povo de Israel vive uma situa
ção de escravidão e sofrimento no 
Egito. " Realiza-se, então, a Páscoa 
como fato e como :rito comemorati
vo. Deus libertou o povo israelita 
da escravidão do Egito pelo sangue 
do Cordeiro (Ex 12) e o conduziu 
através do Mar Vermelho pelo de
serto até chegar à Terra Prometida. 

A PáScoa-fato realiza-se em dois 
tempos, em dois momentos altos. 
A Páscoa da libertação que é antes 
de tudo a passagem do Senhor (Ex 
12,11); a passagem de Deus na fi
gura do anjo exterminador que pas
sou adiante ao ver o sangue do Cor
-deiro sobre as vergas das portas das 
casa"s habitadas por hebreus. O Se
nhor passa para ferir o inimigo, para 
poupar os primogênitos dos hebreus 
(Ex 12,23; 12,27). Páscoa nesta pri
meira etapa significa ainda a liber
tação da angústia do povo na situa
ção de morte entre o -Mar Verme
lho e o exército inimigo. Páscoa 
significa, portanto, a passagem do 
povo de Israel pelo Mar Vermelho. 
Mas englobando tudo, páscoa vem 
designar aquela realidade profunda 
da passagem do povo de Israel da 
escravidão para a liberdade, condu--zido pela mão poderosa de Deus. 

O segundo ponto alto desta pas
sagem de Deus verificou-se- no de
serto, junto ao Monte SinaL O povo 
devia partir do Egito para sacrificar 
no deserto (Ex 5,3). Lá, aos pés do 
Sinai, Deus fez uma promessa ao 
povo: "Se obedecerde-s à minha voz 
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e se guardardes minha aliança, vóS 
sereis o meu povo particular entre 
todos os povos. Toda a terra é mi
nha, mas vós me sereis um reino de 
sacerdotes e uma nação consagra
da" (~x 19,4-6). Moisés convocou 
o povo e lhe anunciou as palavras 
do Senhor. "E todo o povo respon
deu a uma voz: Faremos ,tudo o que 
o Senhor disse"~x 19,8). E para 
concluir esta aliança, ofereceu-se 
um grande sacrifício. 

"Moisés edificou um altar ao pé 
da Montanba e levantou doze colu
nas para as doze tribos de Israel. 
Enviou jovens dentre os israelitas, 
os quais ofereceram holocaustos e 
sacrifícios ao Senhor e imolaram tou
ros em sacrifícios pacíficos. Moisés 
tomou a metade do sangue para me
tê-lo em bacias e der.ramou a outra 
metade sobre o altar. Tomou o livro 
da aliança e o leu ao. povo, que res
pondeu: Faremos tudo o que o Se
nhor disse e seremos obedientes. 
Moisés tomou o sangue para asper
gir com ele o povo: Eis, disse ele, 
o sangue da aliança que o Senhor 
fez convosco, conforme tudo o que 
foi dito" ~x 24,3-8). 

Observemos que mandou levantar 
doze colunas, representando as doze 
tribos e mandou jovens oferecer sa
crifícios. Desta forma se afirma que 
o povo ,todo é um povo sacerdotal, 
pois ainda não existia o sacerdócio 
ministerial de Aarão. Depois vemos 
o próprio Moisés representar o pa
pel de mediador entre Deus e o povo 
de Israel. 

O que significa o gesto do sangue 
colocado· sobre as colunas e aspergi
do sobre o 'povo? Desde o momen
to em que o homem não reconheceu 
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sua condição humana de criatura, 
querendo viver como Deus, queren
do a vida como. direito e não como 
dom, o homem perdeu o direito à 
vida; ela retorna ao pó de onde 
veio. Na aliança que o povo faz, a 
exemplo d~ Abraão, reconhece sua 
condição de criatura; quer fazer a 
vontade de Deus para participar da 
vida. Ora, é ,pela morte que o ho
'mem experimenta vivencialmente 
sua condição de criatura, sua con
dição de dependência. Morrer, acei
tar a morte, aceitar . ser mortal é a 
maneira mais concreta de fazer a 
vontade de Deus. O homem quer 
então exprimir esta realidade. Como 
não pode tirar-se a vida, toma um 
símbolo de vida e de morte. Toma 
o sangue de animais e oferece . a 
Deus, querendo desta forma dizer· 
que ele pertence a Deus, que rece
beu tudo de Deus, reconhecendo 
sua condição de criatura. -a o san
gue sobre o altar. 

No momento em que . o homem 
reconhece sua condição de criatura, 
Deus lhe restitui o dom da vida: o 
sangue que Moisés tomou e com ele 
aspergiu o povo. Temos aqui a ati
tude fundamental do sacrifício que 
numa formulação muito feliz é defi
nido da seguinte forma por Frei 
Constantino Koser: "Sacrifício é o 
conhecimento e o reconhecimento 
de Deus como criador e Senhor por 
parte da criatura racional" (De no
tione sacerdotü einsque applicatione 
ad Mariam, em Maria et Ecclesia, 
VaI. VII, Roma 1962, p. 154). O 
sacrifício é, portanto, a atitude fun
damentaJ. da criatura diante do Cria
dor, expressa aqui pelo símbolo do 
sangue. 



Poderíamos fazer o seguinte es
quema para melhor captarmos todo 
o alcance da Páscoa judaica. Temos 
o fato e o rito. 

O lato. Páscoa da libertação -
Egito. simbOlizada pelo Cordeiro ou 
pelos pães ázimos. Páscoa da Alian
ça - Sinai: simbolizada pelo San
gue da Aliança. 

." O rito da Páscoa judaica. Todos 
os anos os piedosos judeus celebm
vam por ordem de Deus este gran
de acontecimento. Era a festa da 
Páscoa judaica. Com o rito da imo
lação do cordeiro e a manducação 
dos pães ázimos recordavam o gran-

. de acontecimento da libertação do 
Egito e da Aliança do Sinai, bem 
como . a entrada na Terra Prometida. 

Cada ano a família israelita se 
reunia para comemorara Páscoa. 
Sem entrar em pormenores, o que 
seria de grande proveito, diremos 
apenas que a memória da Páscoa
fato fazia-se no rito de uma ceia. 
Havia no início a bênção de um 
cálice e a bênção com a reserva do 
pão que no fim da ceia devia ser 
comido ritualmente. No fim· da ceia 
comiam o pão distribuído pelo pai 

. de família que rendia graças sobre o 
cálice, chamado cálice da bênção 
e comemorava de modo particular 
as alianças que Deus fez com os ho
mens e especialmente com o povo 
escolhido. Teríamos, então, o se
guinte esquema da Páscoa-rito: 

O pão, pela ação de graças, come
mora a páscoa da libertação do 
Egito. O cálice, pela ação de gra
ças, comemora a páscoa da Aliança 
do SinaL 

Não devemos esquecer qne o rito 
não era uma mera lembrança, mas 
um3 renovação, uma . representação. 
Cada auo que o piedoso israelita 
celebrava a Páscoa, vivia em si uma 
tríplice realidade. Recordava o pas
sado, a libertação do povo do Egito 
e a aliança. Pela recordação, esta 
libertação e aliança realizavam-6e 
no presente, pois ele mesmo se con
siderava presente, ele se considerava 
libertado do Egito: 

"Explicarás então ao teu filho: 
Isto é a memória do que o Senhor 
fez por mim, quando saí do Egi
to. .. porque graças à sua poderosa · 
mão é que o Senhor .te fez sair do 
Egito (ax 13,8.9)". Contudo, em 
cada festa da Páscoa, os hebreus 
esperavam uma nova aliança de 
Deus com os homens. Esperavam a 
extensão do Reino de Javé não só 
sobre os israelitas, mas sobre todo o 
mundo. Esperavam mesmo que o 
Messias viesse durante a celebração 
da Páscoa. 

Aliás, convém dizer neste contexto 
uma palavra sobre o caráter da 
berakah ou ação de graças judaica. 
Isso nos levará a compreender me
lhor o como da presença mistérica 
do Sacrifício da Cruz no sacrifício 
memorial da Missa. A berakah .iu
daica não é apenas um louvor desin
teressado, mas a oração própria do 
judeu como membro do povo eleito 
que não bendiz a Deus de modo ge
raI, de modo que não o afetaria 
pessoalmente. Trata-se, pelo contrá
rio, de um louvor do Deus que se 
revelou a Israel, que se comunicou 
de maneira única; que o conheceu 
e conseqüentemente se deu a co
nhecer. 
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É uma oração que não considéra 
a Deus em 'si de modo abstrato, inas 
sempre em relação com um fato fun~ 
damental: a aliança de Deus com 
os seus. Com mais flrecisão ainda, ' 
a 'beraklib é uma oração cuja carac
terística essenCial ' consiste em ser 
uma resposta. Resposta que brota 
como resposta ' a uma palavra de 
Deus. A palavra divina significava 
para os judeus uma realidade inten
samente viva. Não era em flrimeiro 
lugar uma idéia, um conceito, mas 
um fato, um acontecimento, uma 
intervenção pessoal em sua existên
cia. Para Israel a palavra divina, 
como toda palavra digna deste no
me, não é só ação, intervenção pes
soal, presença que se afir.ma e se 
impõe, mas sendo como é, Palavra 
do TodQ-poderoso, produz por sua 
própria virtude o que anuncia. 

:Palavras e ações de Deus se, iden
tificam. 'Por isso, recordando as 
ações no 'culto, estas : ações . divinas 
se renovam. Na memória das mara
vilhas de Deus, o judeu quer, reno
var as maravilhas de Deus na lem
brança de Deus. Signi-fica, portanto, 
tornar ,o passado novamente pre
sente diante de Deus; tornar nova
mente presentes as ma.ra vilhas de 
Deus. Se Deus recorda, age , nova
mente, recria. Nós fazemos a memó
ria para que Deus aja a. Jeremias, 
Die Abendmablsworte lesu, 1960, 
p. 238-239). 

Ao celebrar a Páscoa, o hebreu 
quer, recordando os fatos passados 
de Deus, torná-los presentes, reno
var com Deus a aliança pela liber
tação ' e prefigurar o futuro que há 
de realizar-se um dia. A este tipo de 
memória podemos chamar de mis
tério do culto. 

3. A Páscoa verdadeira 

Na plenitude dOs tempos Deus não 
mandou mais falar. Ele mesmo fez
se palavra, pois "o Verbo se fez 
carne e habitou entre nós" (Jo 1,14). 
Cristo, Nosso Senhor, não veio abo
lir, o Antigo Testamento, nem in
terromper a economia divina da sal
vação. Veio, ~im, completá-la, reali
zá-la plenamente. Adaptou-se ao, 
plano divino da salvação já iniciado 
no Antigo Testamento com o povo 
eleito. 

Desde o início de 'sua vida inse
riu-se na vida religiosa de seu povo, 
sendo de realçar sua participação 
anual na Festa da Páscoa em Jeru
salém. Toda a intervenção salvífica 
de Deus no Antigo Testamento era 
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já realidade, mas por sua vez cons
tituía tipo, figura, sombra daquilo 
que se haveria de realizar perfeita e 
definitivamente em Cristo Jesus. Era 
intenção divina que ·também Cristo 
fizesse uso do sinal pascal ,para a 
redenção verdadeira e definitiva. 

Assim, a morte e ressurreição de 
Cristo são a verdadeira Páscoa que 
liberta os homens do ,pecado, recon
ciliando-os com Deus e realiza a 
nova e eterna aliança com os ho
mens. 

A ligação entre a celebração do 
rito pascal dos hebreus e a Morte 
de Cristo aparece evidente nos 
Evangelhos. Em Mateus 26,2 le-



mos "Sabeis que dentro de ·dois · 
dias é a . Páscoa e o Filho do ·ho
mem será entregue para ser' cruci
ficado." . Clara a · . .relação entre ·a 
Páscoa e a sua morte. Em São João 
13,1 se diz: "Antes da festa da Pás
coa, sabendo Jesus que chegara a 
sua hora de passar deste mundo ao 
Pai, havendo amado os seus · que es
tavam no mundo, até o 'extremo os 
amou". 

Jesus tem consciência de que a 
verdadeira Páscoa, a verdadeira pas
sagem de Deus por entre os homens 
é a sua, deste mundo para o Pai. 
Diz São João. "Sabendo Jesus que o 
Pai .tudo lhe dera nas mãos e que 
saíra de Deus e para Deus voltava, 
levantou-se da mesa ... " (10 13,3). 
E no capítulo 16,28: "Saí do Pai e 
vim ao mundo. Agora deixo o mun
do e vou para junto do Pai". São 
João acentua o aspecto pascal da 
morte de Cristo, fazendo coincidir 
suá entrega para ser crucificado com 
a imolação dos Cordeiros no Tem
plo para a festa da Páscoa. "Era o 

dia · a preparação da Páscoa, por 
volta : d.a hora sexta. ' . Então entre
gou-lho para que o crucificassem" 
(10 19,14.16). Em outra passagem: 
"Como era o dia a preparação da 
Páscoa, . para que os corpos não fi
cassem na cruz no dia de sábado ... " 

.(Jo 19,31); porque isto sucedeu para 
que se cumprisse a Escritura: Não 
lhe quebrareis nenhum osso. E ou
tra Escritura diz também: Olharão 
para aquele a quem transpassaram" 
(Jo 19,36-37). São Paulo é mais ex
plícito ainda' "Cristo, a nossa Pás
coa, já foi imolado" (1 Cor 5,7). 

Como os judeus tinham um rito 
que comemorava a Páscoa histórica, 
a libertação do Egito e a constitui
ção em povo de Deus no Sinai atra
vés da aliança, assim Jesus Cristo, 
antes de deixar este mundo e voltar 
para o Pai, instituiu um rito, que, 
substituindo a Páscoa antiga, perpe
tuasse a verdadeira Páscoa, a ver
dadeira passagem do homem deste 
mundo para o Pai, por sua morte 
redentora. 

4. A Missa como memorial da Páscoa verdadeira 

Vimos que pela nova Páscoa, pela 
Morte e Ressurreição de Cristo ~ 
passagem deste mundo' para o Pai 

todos os homens recebem a sal
vação, a possibilidade de passarem 
também deste mundo para o Pai. 

Ao lermos a descrição da última 
'Ceia em São Lucas, notamos que 
Jesus celebrou ,primeiro a Páscoa 
judaica, sem, no entanto, dar-lhe 
realce especial (Lc 22,14-18). Em 
seguida, passa a instituir um novo 
rito que mandou renovar em sua 

memória do outro fato histórico que 
havia ' de realizar, sua própria mor
te: "E tomando o .pão, deu graças, 
partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Este é 
meu corpo, que é entregue por vós; 
fazei isto em memória de mim. 
Igualmente o cálice, depois de haver . 
ceado, dizendo: Este cálice é o novo 
testamento em meu sangue, que é 
derramado por vós" (Lc 22,19-21). 

Nas palavras de Cristo vemos 
claramente os elementos da Páscoa 
antiga: "Este é meu corpo que é en-
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tregue por vós." O símbolo · pão
Corpo-entregoe dá-nos o elemento 
da Páscoa do Cordeiro. Cristo é o 
:Cordeiro de Deus que tira os pe
cados do mundo, a ser imolado para 
servir de alimento e de sinal da ver
dadeira passagem de Deus pela qual 
se realizou a libertação do gênero 
humano, em contato com o qual se 
efetua a passagem para quem se re
nova o rito. É bom lembrar aqui 
que cordeiro e pão se equivalem no 
sinal pascal, pois tanto o .cordeiro 
como os pães ázimos são festas pri
miciais dos povos primitivos, que 
mais tarde se tornaram festas sote
riolÓgicas. A Páscoa era celebrada 
tanto pela manducação do cordeiro 
como dos pães ázimos. 

Nas palavras "este cálice é o 
novo testamento em meu sangue que 
será derramado por vós", que cons
tituem o sinal vinho-Sangue-derra
mado, manifesta-se o outro aspecto 
da Páscoa hebraica: o sangue da 
aliança oferecido o aspergido no sa
crifício do Sinai, pelo qual o povo 
se tornou um reino de sacerdotes. 

Existe, porém, uma notável dife
rença. Outrora o povo foi aspergido 
pelo sangue, ao passo ·que Cristo dá 
seu sangue a beber, pois .por sua 
morte não somos apenas lavados 
dos nossos pecados, mas constituí
dos em verdadeiro povo de Deus e 
revestidos do poder sacerdotal do 
próprio Cristo, que vive em cada 
um de seus membros. 

. 
Para perpetuar, portanto, sua 

passagem deste inundo ' para0 Pai, 
de maneira que todos os homens de 
todos os tempos dela pudessem par-
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ticipar; Cristo, a exemplo do rito 
·pascal hebreu, instituiu novo rito, 
a nova Páscoa, a Páscoa cristã, com 
as palavras: "Fazei isto ein inemória 
de mim". . . 

. Ao instituir o Sacrifício da Missa 
na última Ceia, Cristo disse: "Fazei 
isto t5m I!lemória de mim". Fazer o 
que? Fazer o que ele fez. 

Os Evangelistas e Paulo que nos 
legaram as palavras da instituição 
dizem-nos de uma outra forma que 
Cristo deu graças ou bendisse. São 
Paulo diz: "O Senhor Jesus, na 
noite em que foi entregue, tomou o 
pao e, depois de dar graças, par
tiu-o e disse: Isto é o meu corpo 
que se dá por vós; fazei isto em 
memória de mim" (1 Cor 11,23-24; 

. Mt 26,26-28; Me 14,22-25; Lc 22, 
19-30). 

Não possuímos a fórmula de ação 
de graças que Nosso Senhor·pronun
ciou sobre o pão e o vinho, mas 
podemos ter como certo que usou 
a forma tradicional, a forma de me
mória das máravilhas divinas. Mas 
notemos bem, existe uma grande 
diferença essencial entre a Eucaris
tia de Cristo e a dos judeus no An
tigo Testamento. A maravilha das 
maravilhas não são mais ' as inter-

• 

vencões de Deus na história de Is-
~ .' " . 

rael, sobretudo na libertação do 
Egito, mas a própria obra de Cristo, 
sua Encarnação, sua vida e sobre
tudo sua Paixão-Morte e Ressurrei
ção, a verdadeira ' Páscoa, a verda
deira ' libertação da humanidade . 
Esta obra maravilhosa da bondade 
e misericórdia divina é o conteúdo 
principal da eucaristia de .' Cristo. 

• 



Sua morte que tem como · conse
qüência a Ressurreição, inclui tudo, 
sintetiza toda a obra de . Deus em 
Cristo e por Cristo. 

Talvez a ação de graças de Jesus · 
Cristo por ocasião da volta dos dis
cípulos da pequena missão, descrita 
por São Lucas, possa dar-nos uma 
idéia do conteúdo da ação de gra
ças de Jesus na última Ceia e con
sequentemente também da ação de 
graças da Igreja. 

Jesus havia enviado os discípulos 
a pregarem o Reino de Deus, dan
do-lhes poder de enviar e expulsar 
os espíritos. "Voltaram alegres os 
setenta e dois, dizendo: Senhor, até 
os demônios se nos submetem em 
teu nome" . . . "Naquela mesma 
hora Jesus exultou de alegria no 
E spírito Santo e disse: "Pai, Senhor 
do céu e da terra, eu .te dou graças 
porque escondeste estas coisas aos 
sábios e inteligentes e as revelastes 
aos pequeninos. Sim, Pai, bendi!!o
te .porque assim foi do teu agrado. 
Todas as coisas me foram entre
gues por meu Pai. Ninguém conhe
te ; quem · é o Filho, senão o Pai, 
nem quem é o Pai, senão o Filho, 
e aquele a · quem o Filho o quiser 

. revelar" (Lc 10,17.21-22). 

&. O objeto da ação de graças de 
Jesus é antes de tudo a revelação 
do Pai; · mas também a revelação 
do Filho e a re·alização do Reino 
de Deus. Tudo isso na total gratui
dade do Pai. Para que isso acon
teça, necessário . se torna que o ho
mem seja pequenino, humilde, ne- · 
cessitado dos · benefícioS· do Pai. O 
objeto da ação de graças é o amor 
do Pai derramado sobre os homens 

através do amor de Cristo que 
a'mou os Seus até o extremo e que 
continua como Corpo que é dado e 
Sangue derramado. 
. Também os Apóstolos e a Igreja 

compreenderam e celebraram a Eu-
. caris tia como memória da Paixão 

de Cristo, conservando a forma do 
Antigo Testamento. São Paulo diz 
expressamente: "Pois todas as vezes 
que comerdes es.te pão e beberdes 
deste cálice, anunciareis a morte do 
Senhor até que ele venha" (1 Cor 
11,26). A obra maravilhosa de .Deus 
que devia ser comemorada em todos 
os tempos é a Morte de Cristo, si
nal de ·seu amor pelos homens até 
ao extremo. 

Por isso, desde o início, confor
me os testemunhos que nos restam, 
as comunidades cristãs se reuniam 
para celebrar a Eucaristia, glorifi
car a Deus pelas maravilhas, agra
decer pelos benefícios divinos da 
criação do mundo e do homem e da 
nova criação pela regeneração em 
Cristo. Em todas as liturgias a parte 
central é sempre a narração da 
maior das maravilhas divinas, a 
Paixão-'Morte e Ressurreição de 
Cristo. 

Por esta memória objetivareali-
• • • 
zada sob os sinais sacramentaIs do 
pão e do vinho, sempre de novo se 
torna presente o mistério da Pai
xão-Morte e Ressurreição para que 
todos ·os que crêeln ·possam parti
cipar deste mistério. Pela memória 
fazemos o ··que fez Cristo, · isto é, 
damos graças á Deus sobre o pão 
e o vinho pelas ·suas maravilhas; 
réalizando desta forma com Cristo 
a . passagem deste mundo . para o 
Pai. .. . .. . . . 
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. CONyERG~NCIA publica, nestas pá
ginas a s.eguir, . a: Conferênci.a que o 
Cardeal Arturo Tabera Araoz, Prefeito 

: .. da Sagrada Congregaçao para os Re~ 
. Iigiosos e Institutos Seculares, pronun
ciou, em 26 de julho de 1974, aos par
ticipantes da X Assembléia Geral Or
dinária da Conferência dos Religiosos 
·do Brasil, no Salão Nobre do Colégio 
São Bento, do Rio de Janeiro. A X 
Assembléia Geral Ordinária da CRB 
reuniu, Superiores e Superioras Gerais, 
Superiores Maiores, seus Representan
tes ou Delegados, as Diretorias das 15 
Reg ionais da CRB, representantes das 
Conferências de neligiosos Latino
Americanas, representantes de organis
mos de Igreja de vários países da Eu
ropa. A tradução foi feita da fita gra
vada e não foi revista pelo autor. 

CARDEAL ARTURO TABERA ARAOZ, CMF 

Agradeço a Dom Abade (1), as 
amáveis palavras que me dirigiu, e 
me vejo, nestas circunstâncias, em 
apuros e embaraços, porque a pa
lavra do Prefeito da Congregação 
para os Religiosos e Institutos Se
culares a lima Assembléia tão res
peitável como esta, após ter ouvi
do conferências magistralmente pre
paradãs e organizadas, deveria 
também ter sido preparada oonve
nientemente e formulada com todo 
o cuidado. Como já lhes disse, no 
primeiro dia, ignorava o Pfograma 
da realização desta Assembléia (2). 

Portanto, o que vou apresentar será 
antes de lima improvisação. Não 
que fale o coração porque não é 
só o coração que deve falar, quan
do se trata de prQblemas tão deli
cados e de tanta responsabilidade 
como a Vida Religiosa, mas tam
bém a inteligência. Meu desejo era 
ter preparado convenientemente esta 
intervenção qUe estão esperando 
com certa expectativa. Não queria 
nem posso decepcioná-los. 

Seja como for, minhas palavras, 
breves ou longas - o curso e a 
marcha do acontecimento é que 
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irão · dizer '- vão ser coisa sim
ples. Não pretendo, como dizem . 
os espanhóis; descobrir · o Medite ... 
râneo, ou como vocês poderiam dic 

zer, descobrir · o Atlântico, masan
tes, falar de coisas fam iliares, de 
coisas que todos trazemos na alma; 
de coisas tão importantes que mere
ceram que a elas entregássemos a 
vida, quero dizer, a vida religiosa; 
de coisas tão importantes que, nes
te momento decisivo da Igreja, nes
ta encruzilhada histórica pós-conci
liar, merecem toda uma reflexão, 
todo um pensamento e toda uma 
exposição, como é conveniente. 

Espero poder dizer algo que nos 
sirva para refletir cada vez mais 
sobre aquilo que todos trazemos no 
coração e foi a causa da convoca
ção desta Assembléia, conio o foi 
das anteriores, creio, porém, muito 
especialmente, desta. 

Renovar e adaptar 
a Vida Religiosa 

No que se refere à vida religiosa, 
o Concílio pretendeu duas coisas 
que, no dizer do Papa Paulo VI 
numa ocasião solene em 1966, já 

terminado· o Concílio, eram: 1.11) 
Renovar e 2.8) Modernizar, inten
sificar ·e expandir a vida da Igreja. 
Eu lhes dizia, em nosso ' prinleiro 
. ' -contato, que esta IDtençao, em ne-

nhuma outra faixa ou área da Igreja 
foi tão ' visada com ,tanta clareza 
como o foi' ao se tratar da vida re
ligiosa. · O próprio titulo, o próprio 
preâmbulo . dos documentos ' a ela 
destinados o dizem claramente. 

O que pretendemos, ao redigir o 
Documento Perfectae Caritatis foi a 
renovação 
adaptação 
problemas 

. . 

. . 

da vidareligi~sa e sua 
ou acomodação. Dois 
delicados e urgentes. 

Evitamos sempre a palavra refor
ma, por razões históricas e práticas 
e adotamos a palavra renovação. 
Com isto, porém, não quisemos 
abandonar a intenção e a preocupa
ção de penetrar o âm ago da vida 
religiosa. Fazendo 1Ima transposi
ção, falaremos diretamente ou re
cordaremos, a partir de suas. raízes, 
os três caminhos dos quais fala o 
Santo Padre. 

Os critérios que o Concílio co
locou para a renovação foram, nem 
mais nem menos: fazer uma revi-

1269 



~ãp;. deste · :seg)limento . de Cristo, es
pecial !l , radic.al,no , .. qullI e$tarnos 
tambél1l .incluídos, . n6s .QS religio-

". . ' sos, . como, um aspec~o ·lmpor.tantls-
simo da ' ~equela de Cristo que conse 
titui a essência da vida cristã. · Es
tes critérios são: e O Carisma dos 
fundadores, a que se deve atender. 
e E. as t.ralliçées verdadeiras. Tudo 
submeiido' à crítica, tudo submetido 
à re.fle)[ão sincera e corajosa, tudo 
o que fosse necessário para que a 
vida religiosa começasse a ser aqui
lo que' os teIllPos atuais o exigem. 

Outra intenção do .Concílio seria 
a acomodação ao sinal dos tempos, 
à felicidade dos homens. Sim, por
que a Igreja não .tem ·uma missão 
diversa da missão de Cristo. A Igre
ja não é senão o Cristo prolongado 
através do tempo e do espaço. E 
Cristo realizando a missão que o 
Pai lhe confiara e .para a qual o 
enviara ao mundo, isto é, a salva
ção dos homens. Esta renovação e 
esta acomodação eram exigidas por 
esta função e por esta missão sal
vadora. . 

Três caminhos a seguir 

Todo o trabalho referente à vida 
religiosa já estava indicado naque
les três caminhos que Paulo VI as
sinalava ao Concílio para a reno
vação da vida da Igreja e a reno
vação da Igreja. Na verdade, todo 
o Concílio foi também isto: uma 
renovação da Igreja e uma acomo
dação da Igreja. Os três caminhos, 
vocês estão lembrados foram: 

Primeiro. 
do mistério 
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Um aprofundamento 
da Igreja. Qual foi a 

intenção. de · Cristo . ao . fundar . a 
Igreja? Mas aprofundar tudo o que 
pOSSIl ser .aprofundado,' .sem, no en~ 

. . - ~ . 
janto, chegar Ítté o fundo, porque 
é impossível chegar , até o fundo .de 
todo o mistério eclesial. Segundo. 
À luz do mistério, faz,er uma revi
são de nossa própria vida em sua 
dimensão individual e em sua di
mensão comunitária. Veremos como 
a vida religiosa é essencialmente 
comunitária. Não é uma realização 
da vida cristã ein sua dimensão pu
ramente individual. Não o é tam
béni a vida da Igreja. Terceiro. Tal
vez um dos mais importantes e que 
se relaciona com a acomodação: 
uma melanoia, uma conversão,. tan
to individual como coletiva, a fim 
de que a vida religiosa seja uma 
vida, um instrumento fidelíssimo de 
Cristo para a missão que o Pai lhe 
confiou e que ele realizou plena
mente, sem realizá-la plenamente 
porque deveria continuar realizan
do-a através do tempo e do espaço, 
inclusive, como dizia o apóstolo 
São Paulo, e isto vale também para 
a vida religiosa, devendo completar 
com os próprios sofrimentos o que 
falta à Paixão de Cristo. Palavras 
profundas, parte integrante e muito 
profunda do mistério da vida reli-

• gLOsa. 
Naturalmente, esta intenção do 

Concílio tinha forçosamente que 
pôr a Igreja em sua situação de cri
se. E ao dizer crise, digo-o nos três 
sentidos que a palavra tem, pelo 
menos em espanhol e suponho 
que também em português: a) Um 
sentido de crítica e de revisão. 
Toda a Igreja se coloca nesta críti
ca sobre a qual ouvimos coisas bc-



las e profundas nestes dias da As
sembléia{3) . .. b) Um · sentido ·de 
transformação. Surge uma crise, as . .' . " . '. . 
cOisas entram em cose e começam 
a iransformar~se. c) Um sentido de 
risco.A .crise tem também este sen~ .. ~ 

tido. São. as acepções ou sentidos da 
palavra. .. . . 

N atura:lmente a · crise provocou al
gumas situações dolorosas. · Em ge
ral se fala, e ouvi falar nestes dias, 
apenas · em dicotomia. Eu diria que 
é tricotomia. A vida religiosa hoje 
está surgindo sob três aspectos ou 
dividiu-se em três faixas. Tal divi
são é hoje um tonnento não apenas . 
para cada uma destas faixas que 
sofre em sua própria carne toda 
esta transformação, mas também 
para todos os que temos uma res
ponsabilidade sobre ela. Digo que 
não é uma dicotomia no sentido em 
que surgiu numa conferência destes 
dias e que costumamos denominar 
com duas palavras muito em voga: 
Conservadores e Progressistas. 

Não é, pois, uma dicotomia, 
mas uma tricotam ia. 1.0) Os que se 
prenderam no passado e têm medo 
do futuro, os que não enfrentam 

. os riscos das trans.formações por
que estão contentes com o que 
têm. 2.°) Os que foram para fren
te. 3.°) E os que se excederem, os 
que fizeram mais do que deviam ter 
feito · segundo a mentalidade sobe
rana e divina - acentuo estas duas 
palavras - de um Concílio que 
devemos acatar de acordo com a 
nossa fé. 

A este respeito eu chamo a aten
ção dos religiosos para um aspecto 

psicológico, . que· (} . Pe. Müller nos 
explicaria melhor(4), para lima si
tuação psicológica que se criou em 
todos os que pertencem a . estes 
trêS estados. E isto para se conse
guir um amor, uma compreensão, 
e criar para nós mesmos . um estado 
psicológico que procure remediar 
estas crises em que entraram tan
tas almas que estão sofrendo um 
verdadeiro martírio. Uma compre
ensão e um amor, até a ternura, 
como exige a caridade de Cristo, 
numa fraternidade que é algo mais 
que a fraternidade acidental, mas 
que é um Corpo Místico. 

Eu poderia lhes falar, pois sou 
disso testemunha, dos que sofrem, 
por exemplo, na faixa conservado
ra da vida religiosa, quando pen
sam que se desprezam valores, va
lores soberanos, valores importan
tíssimos, devido a uma inconsciên
cia, a uma pressa, a uma aflição - . 
por chegar a metas, em pouco tem-
po, coisas que somente com paciên
cia, com método e muita dificulda
de se conseguem. 

Como sofrem também alguns 
progressistas, vamos dizer assim, ao 
verem que a Igreja perde algumas 
vocaçoes, que se escapam de suas 
mãos um mundo ou alguns mundos 
e que ela não é fiel à mensagem 
de Cristo e à missão que Cristo lhe 
confiou de salvar o mundo como 
o mundo é, nestas circunstâncias 
concretas e nestas circunstâncias 
históricas. 

Além · destes dois aspectos que 
estão polarizando em grande par
te a vida religiosa - e disso sou 
testemunha - há outra faixa que 
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poderíamos . chamar moderada: os 
que ,acreditam que aceitando o Con
cílio com todas as suas ' exigências, 
com todos os seus requisitos, ainda ' 
não encontraram o ponto exato e 
concreto de perfeição ao qual o 
Concílio queria levar a vida reli
giosa em seus objetivos, ·tanto de 
renovação quanto de acomodação. 

Não creio que somente o Prefei
to da Sagrada Congregação para os 
Religiosos e Institutos Seculares 
seja testemunha destes fenômenos 
dolorosos. T(lmbém são testemu
nhas, os Superiores e Superioras 
Gerais que tiveram de dirigir, tive
ram de atuar na vida religiosa e 
elaborar o futuro de seus Institutos 
Religiosos, com uma intenção de 
fidelidade ao Concílio. 

Necessidade de aprofundamento 
da teologia da vida religiosa 

Feita esta advertência, eu agora 
lhes falaria da vida religiosa em 
seus valores, 'não diria fundamentais 
ou essenciais, para evitar qualifica
ções que nem todos admitimos, mas 
sim destes valores com os quais to
dos estamos de acordo, embora não 
sejam eles definidos, no sentido em 
que a reflexão teológica, a reflexão 
ascética, a reflexão pastoral ainda 
não lhes tocaram o fundo, mas que 
devem continuar investigando. Va
lores . que, no entanto, já conside
ramos válidos porque estão apoia
dos por um Concílio, apoiados por 
alguns documentos do magistério, 
·apoiados também por uma história, 
embora seja uma história em mu
tação e evolução, e porque apoia-
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dos pela vida concreta e fiel de 
cada um dos Institutos. 

Eu disse teologia da vida reli
giosa. E por que não? Hoje .duvi
da-se de que haja 'up1a teologia da 
vida religiosa. Não faz muito tem
po, ouvi ' com cerfiO ' espanoo, lima 
pessoa autorizada !pôr em dúvida a 
existência de uma ,teologia da vida 
religiosa. 

. "A vid·areligiosa, dizia esta pes
soa, não tem mais do que uma his
tória, uma história mutável. Ela não 
tem alguns princípios funda mentais, 
alguns prindpios essenciais . sobre 
os quais está elaborada. Tem prin
cípios que surgiram da própria vida 
religios·a em sua evolução, nas di
versas formas em que foram se 
manifestando, ou que nela já esta
vam predispostos e latentes e que 
os fato's da vida religiosa, a histó
ria da vida religiosa os foi desco
brindo, tornando manifestos e os 
foi codificando, por assim dizer, 

. d " teonzan o ... 

Vou deter-me somente em alguns 
destes !princípios. E vocês compre
enderão que é impossível no espaço 
de uma hora ou mais, dar toda uma 
teologia da vida religiosa com es
tes valores fundamentais que consi
deramos como constitutivos da teo
logia da vida religiosa. 

O primeiro princípio é que a vida 
religiosa é uma estrutura de Igreja. 
S uma estrutura eclesial. Todos vo- . 
cês terão lido mais de uma vez e 
refletido, sobre o número 44 da 
Lumen Gentiwn, um dos documen
tos mais trabalhados e com esmero 
de artesanato burilado e que só na 



última hora reCebeu o liltimo ~~ 
que e aprovação dos Padres , Conci. 
liares. ' 

, Qijando se ' dizia: que . o estado 
constituído pela profissão dos Con
selhos evangélicos, pertence não à 
estrutura hierárquica da Igreja, ' mas 
sim à esfera de 'santidade da Igreja, 
alguns dos Padres, havíamos pedido 
que se dissesse que o estado religio
sooertence à estrutnra de santi
dade da Igreja. Entendíamos que 
há na Igreja dnas ' estruturas inten
cionadas por Cristo: 

A faixa de pessoas que aceitam 
o evangelho em sua radicalidade 
para a seqüência concreta de Cris
to, num gênero de vida como o que 
ela viveu praticamente; e a faixa 
dos seguidores de Cristo que não 
receberam este dom do Espírito e 
não aceitaram, por conseguinte, este 
seguimento mais ' de perto de Cristo, 
esta imitação radical de Cristo no 
gênero de vida que concretamente 
viveu 'exinanitivamente para are. 
denção dos homens. 

Isto era muito importante, isto 
era uma extrema valorização da 
vida religiosa. Não era uma estru- ' 
tura que surgia historicamente, em 
determinado momento, para realizar 
a vida cristã, a vida evangélica de 
um modo deterniinado, mas que já 
constituía uma estrutura de , Igreja 
constitucionalmente intencionada 
por Cristo quando pediu que o imi
tassem e se propôs como modelo, 
não ' a todos mas àqueles que ha
viam recebido este dom, por ' 11m 
sentido de responsabilidade e de hu
mildade. Isto faz com que, no esta-

• 

do religioso, ' uma, vez' que . ele é 
estrutura· de 'Igreja, que, pertence à 
vida de santidade ',da Igreja,' no es
tado religioso' dê-se um ' fenômeno 
esiritamente eclesial dependente da 
Igreja, da Igreja institucional. 

, ' 

A diversidade dos carismas 

Os diversos Institutos recebem o 
seu ser da Vida Religiosa da pró
pria Igreja Institucional, e têm 
como superior nato, o Papa e a 
Sagrada Congregação 'para os Reli
giosos e Institutos Seculares. 

A Lumen Gentium, número 45, 
também determinou muito clara
mente: a vida religiosa, em suas 
diversas instituições, a vida reli-

, . . 
giosa já em seu esquema mstJtuclO-
nal, e depois, a sua realização con
creta em cada um dos Institutos, 
com seu respectivo carisma, diver
so em cada 'um deles, recebe o ser 
da própria Igreja institucional. Da 
mesma forma recebe também o 
modo de se apresentar, o modo de 
viver segundo o carisma especial, 
característicos de cada uma das 
instituições e recebe tudo isso por 
mediação, embora seja um carisma 
próprio, ou melhor, o carisma dos 
fundadores, mas o recebem da Igre
ja. :a, pois, um fenômeno eclesial 
também sujeito à Igreja institucio
nal, enquanto a ' Igreja institucional 
tem o encargo de moderar e de 
animar esse fenômeno eclesial; ani
má-lo a realizar o encargo apostó
lico e o encargo missionário, dando 
a estas duas palavras .. o sentido eti
mológico intencionado por Cristo. 
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Por conSeguinte, vemos aqui que ':Jnstitutos, é um: Superior externo, 
. a vida religiosa tem como superior porém, real. 
nato o. "apa e tem como superior 
nato ·a Sagrada Congregação para A Sagrada Congregação pàrà os 
os Religiosos e Il\stitutQS Se<;ulares. Religiosos e Institutos Se<;ulares é 
Tenho certo pudor em falar disso, infra-valorizadil, em relação as de
no que se refere à segunda parte, mais Congregações. Concretamente 
porque pareceria, como dizemos peço que não seja esta infra-valo
também em espanhol, que é salvar rização que apresentei daquela con
a própria pele. Mas não é isso, e gregação, quando se diz que são 
sim o desejo de estabeleCer princí- elementos ·burocráticos, que são ou 
pios claros da Eclesiologiaaplica- podem ser diafragma entre aquele 
da ao fenômeno da vida religiosa. fenômeno ec1esial concreto que ela 

dirige e o Pastor Supremo. Ou que 
são degraus para subir até ele. Não. 
São elas instrumentos orgânicos dos 
quais o Papa se serve para exercer 
em casos normais a sua autoridade 
suprema, seguodo as competências 
que ele mesmo distribui entre aque
les organismos que estão estabele
cidos na Igreja para organizar este 

O Papa é o pastor supremo da 
Igreja e de toda a Igreja. Não há 
fenômeno eclesial que não esteja 
sujeito não somente a sua autori
dade e ao seu governo, mas tam
bém ao seu magistério. Por conse
guinte, também a vida religiosa não 
apenas tem como Superior o Sumo 
Pontífice, mas há um cânon (não 
tenham medo dos cânones porque 
eles também, às vezes, se não sem
pre, protegem yalores divinos; não 
que tenham valor por si mesmos, 
mas enquanto organizam a socie
dade, protegem · os valores essen
ciilis e, em se tratando de socieda
de eclesial, protegem valores divi-

• 

. nos) repito, há um · cânon que diz 
que os religiosos estão . obrigados 
a obedecer ao Papa, inclusive em 
virtude do voto de obediência. 

Em outras palavras, o primeiro 
superior de cada Congregação não 
é a sua Superiora Geral ou seu Su
perior Geral, mas o Papa. Um su
perior, se quisermos, como disseram 
. os canonistas, com uma frase· que 
me deixa feliz, um superior exter
no. E só isso, porque, não tendo 
feito profissão em cada · 11m dos 
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encargo. 

Magistério e segllimento 
mais perto de Cristo 

Uma palavra sobre o magistério. 
O magistério sobre a vida religiosa 
existe de fato. Não se pode subtrair 
a ele. Vi um pouco antes nestes 
dias, como de um modo ou de ou
tro, expressa ou implicitamente·, su
pllnha~se em tudo o que se dizia 
acerca da vida religiosa nas diver
sas conferências, supunha-se o 

• • • apOlO nestes ensmamentos magIs-
trais do Papa. Não nos ensinamen
tos dos teólogos. Os teólogos é que 
se apóiam nos ensinamentos da 
Igreja, aceitam tota4nente tudo o 
que foi estabelecido pelo Concílio 
sobre a vida religiosa. Aceitam 
tudo o que os documentos pós-con
ciliares estabelecem; sobre eles tra-



balham, sobre eles se apóiam e os 
aprofundam para neles encontrarem 
cada vez mais uma expressão dos 
conhecimentos que devem à teolO
gia da vida religiosa. 

Este é o ponto que poderíamos 
dizer fundamental, inicial, prévio 
para uma teologia da vida reli. 

• glosa. 

Um outro ponto que gostaria de 
sublinhar é que a vida religiosa se 
caracteriza pelo seguimento mais 
perto de Cristo. Às vezes os trata
distas falham porque falam indife
renciadamente da vida religiosa. 
Inclusive, em um dos textos · do 
Concílio, deixon-se de particulari
zar o fato como seguimento de 
Cristo. 

O seguimento de Cristo é um fe
nômeno genérico da vida cristã. 
Pelo fato de sermos cristãos, somos 
seguidores de Cristo. Há algo, que 
nos diferencia, sim, sem nos dife
renciarmos da vida cristã. enquanto 
a vida religiosa se organiza assu
mindo todos os valores cristãos. 
Talvez tenhamos mesmo de insistir 
nisso, porque alguns e algumas 
pensam que, ao se tornarem reli
giosos ou religiosas, . deixam, de 
certo modo, de . ser cristãos, o que 
lhes faz perder valores cristãos 
fundamentais. Isto, porém, nos le
varia muito longe em aplicações e 
em reflexões. 

O religioso segue o Cristo mais 
de perto. Imita-o mais perfeitamen
te. São palavras textuais do Concí
Iiei e muito fecundas. 

. . Vamos ver se explico um pouqui
nho, melhor, se recordo um pouqui-

nho, o que já sabem tão perfeita
mente, porque, repito, estou levan
do água para o mar. · Todo cristão 
tem que seguir a Cristo porque o 
cristianismo é uma religião de imi
tação. e uma imitação de Cristo. 
Seguimento, revestimento de Cristo, 
que na linguagem paulina e na lin-

. guagem de Cristo significam a mes
ma coisa. O texto fundamental que 
caracteriza a vida cristã, o diz cla
ramente: "Quem quiser ser meu dis
cípulo tome sua cruz cada dia e 
siga-me". 

e uma religião de imitação e 
Cristo é o modelo supremo de to
dos os predestinados. "Aqueles a 
quem o Pai predestinou, ele os fez 
conformes à imagem de seu Filho", 
revestiu-os de vida. Os religiosos, 

. porém, acrescentam algo, por dom 
do Espírito Santo, não iniciativa 
própria, não por vanglória, mas por 
um dom que lhes foi dado. :B o se
guimento mais de perto de Cristo 
no que ele tem de mais · doloroso, 
de mais profundo, de mais radical: 
o mistério de Cristo que é . o mis
tério da exinanição. 

Ouvi algumas vezes: a profissão 
dos conselhos evangélicos nos quais 
se expressa o seguimento mais de 
perto de Cristo. Os religiosos pro
fessam os conselhos evangélicos e 
não os professam .aquelesque per
manecem no mundo. Cristo, como 
parte integrante de seu mistério de 
exinanição, parte de seu mistério 
redentor, quis viver concretamente 
e historicamente assim: pobre, obe
diente, celibatário, na castidade per
feita que não impôs a todos os seus 
seguidores. 
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, Não e&tá contraposto ' a um segui
mento fiel a Cristo. S proposto co
mo dom do Espírito àqueles que o 
aceitam. . Então este ' ,seguimento 
mais de perto de Cristo está cons
tituído substancialmente pelo mis
tério de exinanição. O religioso; sob 
esta diferenciação e sob este aspec
to, é alguém que !Icei ta . o mistério 
da exinanição. Em um texto muito 
escondido do Concílio está também 
escrito: o religioso participa tam
Mm do mistério de exinanição de 
Cristo. Aquela kenose paulina, tão 
tremenda, tão profunda, tão exci
tante e tão 'urgente para nós. . 

E então, nós os religiosos, como 
categoria, tirando desta palavra tu
do o que tem de anüpático, a cate
goria dos religiosos, estamos imer
sos, estamos imersos totalmente no 
mistério de exinanição de Cristo. 
Por consegui.nte, tudo, isto é ,uma 
conseqüência óbvia, tudo aquilo que 
se queira diminuir no mistério de 
exinanição, tornar mais fácil a vida 
religiosa' como complexo de vida, 
como estado de vida, sobretudo no 
que se refere aos conselhos evangé
licOs que professamos e não somente 
praticamos, já é pelo menos, su&pei
to, se não contaminado. 

Sobre este ponto basta. Não po
demos nerdê-lo de · vista; . porque 
perderíamos ,de' vista um ,dos aspec
tos mais' interessantes, mais profun
dos e mais autênticos do mistério 
da vida religiosa que efetivamente é 
mistério de fé. 
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Consagração .. 

Também , não temOs nós religio
sos; o monopólio da cons'agração e 
a exclusividade da consagração. Já 
o sabemos e à saciedade. Todo cris
tão é um consagrado à glória do 
Pai, é um consagrado misteriosa
mente porque me parece que como 
a vêem os teólogos, não chegaram 
também ,ao ' âmago do mistério da 
consagração. Atenho-me somente 
no' sentido óbvio desta palavra. 

Sabemos pelo Concílio que a pro
fissão religiosa, a profissão 'dos con
selhos evangélicos, a vida religiosa, 
somente é uma realização da con
sagração batismal, más é uma ple
nificação em relação ao mistério de 
Cristo, ao mistério de vida e de 
morte que é o mistério de ' Cristo, 
como disse São Paulo, mistério de 
vida e mistério de morte. Mistério 
de morte para morrer a nós mesmos 
continuamente. Mistério de vida ra
ra ressuscitar nele, para ser cada 
vez mais ele. 

Com algumas consequências que 
depois veremos também aplicadas ao 
mundo concreto e em projeção nos 
'- -Irmaos, nao se assustem, porque 
permanecem ainda nesta faixa, um 

• pouco a margem, ao que parece, 
mas é coisa definitiva e profunda, 
comprometedora e urgente para o 
religioso realizar sua vida em sua 
dimensão individual, em sua dimen
são comunitária e em sua dimensão 
apostólica.· Sobre Isto eu lhes diria 



ou faria uma "reflexão também fe-
" , 

cunda da não valorização completa, 
exata, destaaflrmação, podem sur
gir 'desorientações e desvios ascéti
cos e ,apostólicos: 

, A consagração religiosa, antes de - . . . - , ser consagraçao a uma mlssao, e 
consagração a uma pessoa. Antes 
de ser consagração ·a algo, é consa
gração a alguém. Estão vendo que 
já estou dando à palavra consagra
ção o sentido de dedicação, deen
trega vital, de entrega absoluta da 
vida. Nós nos consagramos a Cristo. 

Uma exigência, porém, desta con
sagração a Cristo é a entrega à 
missão. E nossa consagração à mis
são será tanto mais fecunda, será 
tanto mais profunda e tanto mais 
exigente, quanto o for nossa con
sagração a Cristo. Nossos minis
térios serão tanto mais fecundos 
quanto mais estivermos entregues a 
Cristo nesta dimensão pessoal. 

Daqui surgiriam conseqüências 
muito fecunda's para nossa vida as
cética de relação pessoal com Cris
to, antes de ·fazer de nossa vida re
ligiosa uma relação pessoal com os 
irmãos, que também o é necessa
riamente, absolutamente, radical
mente. São prioridades, são relações 
que parecem bizantinas, inteiramen
te teóricas, mas que conseqüências 
transcendentes 'práticas e históricas 
de primeira ordem e concretamente 
na vida religiosa! 

Como conseqüência também des
ta consagração, será preciso falar 
igualmente do fenômeno da secula
rização. Um fenômeno que molesta 
muito a Igreja , atualmente, como 
ainda as Congregações Religiosas 

por não compreenderem bem ' 'ex a" 
tamente o ' que , se entende por esta 
palavra que tem 'tantos sentidos, 
tantos aspectos, tantos aspectos fun
damentais e matizes acidentais. 

Naturalmente que não faiode 
uma secularização ' da vida religiosa 
enquanto responde a' uma devida 
secularização de mundo que , hoje 
se operou e necessariamente se está 
operando de' um modo continuado. 
Não falo também de uma seculari
zação que ante's chamaria de' seCula
rismo, condenado pelo Cristo e tam
bém por São João quando fala das 

,. . " ... . . tres concuplscenclas as quais o CClS-

tão deve estar totalmente albeio em 
sua vocação de cristão. Refiro-IDe 
à dessacralização que se revela 'na 
vida religiosa enquanto estado que 
se ,diferencia de outros estados nos 
quais esta consagração não ·tem na
da que ver. 

Comunidade 

Outro ponto concreto, também 
importante e que faz parte da pró- . 
pria essênCia do estado religioso é a 
comunidade. A vida religiosa é 
essencialmente c,omunidade. Não se 
pode ter vida religiosa sem comuni
dade. Hoje, as coisas já começaram 
a aparecer claramente pelo fato de 
surgirem na Igreja fenômenos que 

, evidenciam mais este sentido comu
nitário da vida. Falo dos Institutos 
Seculares. Até agora fazíamos uma 
diferença entre vida religiosa e vida 
secular não consagrada. 

Agora temos o fenômeno da vida 
secular consagrada. Uma vida se
cular que ,não só é permitida pela 
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Igreja mas que é um fenômeno exi
gido pela Igreja enquanto não pode . 
ser Instituto secular se não realiza 
essa secularidade consagrada. Che
gamos então a ·uma forma que en
contrei e que já é um pouco de . 
sorte, em nossa linguagem, e é fá
cil tentação para muitos Institutos 
religiosos, para muitaS religiões dos 
Institutos Seculares. 

Se eles são seculares, se estão 
imersos e absorvidos na secularida
de, porque não o podem igualmente 
os Institutos religiosos em vista de 
lima maior eficácia apostólica? Aqui 
está a explicação de como a vida re
Iig'iosa se constitui essencialmente 
por um sentido comunitário e .fra
terno. 

Assim como os Institutos Secula
res se caracterizam, segundo o Con
cílio, pela realização de sua vida de 
sua espiritualidade, de sua mis~ão, 
de seu apostolado no ser sinal mas 
a parti~ de si, nas profissões ~rofa
nas, vIvendo uma vida individual 
não individualista, do mesmo modo' 
o _relig~oso realiza sua própria mis-' 
sao seja qual for, realiza seu minis
tério seja qual for, numa comuni
dade a partir da comunidade. Ao 
falar desta comunidade, apresen
tam-se naturalmente três paIos em 
tensão. Não vou, porém discorrer 
sobre eles, mas apenas enunciá-los 
S.ão iinportantíssimos e estão condi: 
clOnando hoje, também a vida re
ligiosa. 

Autoridade e obediência. Não vou 
me estender sobre este assunto por
que creio que é um dos fenômenos 
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religiosos mais estudados pelo Con
cílio, no primeiro nÚmero que de
dica ao voto de obediência em Per
fecfae Caritatis. E ainda porque 
nesses dias ouvimos falar bastante 
profunda e detalhadamente sobre 
esta primeira tensão. 

Caridade fraterna. Nesta manhã 
palavras bem profundas do .Pe. 
Müller nos falaram desta dimensão 
do amor mútuo que é parte inte
grante da comunidade. A comuni
dade na vida religiosa, não se cons
titui pela comunidade meramente 
jur1dica, pelo fato de se viverem os 
mesmos acontecimentos, observan
do as mesmas Regras, mas por se 
ter, como a Igreja primitiva, um só 
coraçao e uma só alma, com todas 
as exigências e com todas as con
seqüências daí decorrentes. Pena 
não podermos dedicar mais tempo a 
analisar este fenômeno divino, evan
gélico, eclesial, como queiram cha
má-lo. 

Comunidade e sua relação com o 
mundo. Mais do que uma relação 
com o mundo, o religioso -tem inter
namente uma relação. incondicional 
com uma comunidade. Aqui entra
mos de cheio num dos fenômenos 
que mais preocupal)la Igreja na 
América Latina, isto é, a relação 
com o mundo. 

Também sobre isso já se falou 
nestes dias, clara e · corajosamente. 
Em cada uma das conferências fo
ram ditas coisas excelentes sobre 
as exigências colocadas pela vida 



religiosa em relação ao mundo em 
que vivemos.. Este mundo no qual 
permanecemos, . mundo amado por 
Cristo e, por conseguinte, amado 
por nós. Não o mundo condenado 
por Cristo. Todos vocês sabem pela 
leitura do evangelho, e o paradoxo 
chama nossa atenção mais de uma 
vez, que há um mundo condenado 
por Cristo e há um mundo amado 
por Cristo. E amado apaixonada
mente, como podemos ver nos tex
tos mais característicos do apóstolo 
São Paulo. 

A vida religiosa não se constitui 
por uma aversão ao mundo. Consti
tui-/;e por um amor ao mundo que 
faz com que nos preparemos para 
ser mais fecundos em seu favor. 
Nunca seremos tão fecundos para 
o mundo, para nossa missão, para 
nossas relações com os homens, do 
que quando estamos unidos a Deus. 
Nunca poderemos ser sinal, nunca 
poderemos ajudar o mundo com 
maior eficácia do que quando tiver- · 
mos subido às janelas do céu. 

E nisto recordaria a · vocês nada 
mais do que as três instâncias ou 
aspectos do amor, no qual colocou 
toda a teologia o grande teólogo do 
amor, São · João Evangelista. São 
elas que resolvem de um só golpe 
todos os problemas que se apresen
tam neste aspecto. E o esquecimen
to delas que trouxe e está trazendo 
tantos males ao mundo. Sim, estou 
convencido de que as grandes ca
tástrofes do mundo são devidas pre
cisamente ao fato de não se segui
rem estas três instâncias do amor: 
Deus me ama; devo amá-lo. Por 
isso, devo amar também o irmão. 

Credidimus Caritati 

Crer no ainor de Deus. Quando 
o homem se convence de que Deus 
o lima, para esse homem, a vida 
começa a ter novo sentido. São pa
lavras profundas. Geralmente não 
temos fé no amor de · Deus; Não 
apenas por causa ·de uma desorien
tação psicológica, por causa de· con
dicionamentos de infância, mas por 
falta de reflexão e de aprofunda
inento do mistério. 

Primeira instância: Deus me ama. 
Segunda instância: devo amar a 
Deus. Meu amor será sempre res
posta a uma s·ua iniciatiVa, O ho
mem nunca toma a iniciativa do 
amor a <Deus. E sempre uma res
posta. Amêmo-Io porque ele nos 
amor primeiro. Para muitos, em 
grandes setores, e talvez em gran
des períodos da história, toda a es
piritualidade cristã, toda uma preo
cupação evangélica refletiu-se na 
relação vertical de Deus com o ho
mem. Deus me ama. Eu o amo. Tu-· 
do está resolvido. 

A religião, a resposta do amor 
do homem a Deus, reduziu-/;e a es
ta religiosidade vertical que se cen
trou para muitos cristãos no cum
primento de alguns deveres me
ticulosos, de certas atitudes, sem de 
todo levar em conta o mundo, sem 
de todo levar em conta o irmão, o 
homem irmão, sem considerar que 
Deus se encama no irmão. Então 
vem São João (por que não certos 
autores, por que não certos teólo
gos?) vem São · João nos apontar 
uma terceira instância essencial e 
que realiza o ciclo do amor divino: 
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"Aquele que diz .que ama a 'Deus 
"" ... - "-a quem nao ve e nao ama seu lrmao 

a quem vê. é 111m mentiroso e a ver
dade não está · nele"', 

Não sei se há palavras mais <lu
ias em uma pena que por hipÓtese 
e por definição consideramos como . . . 
agudíssima, a pena de São João. 
Há fenômenos históricos verdadei
ramente surpreendentes. Creio que 
o nascimento do nazismo, do comu
nismo e das ideologias que os pre
cederam, nasceram do escândalo 
que ' deram os cristãos ao não aten
der a esta terceira instância da teo
logia joanina: à das suas' relações 
com o homem e das suas relações 
com o mundo. . 

Recordo as palavras de Nietzsche, 
não as que o Pe. Libânio citou 
há dias pedindo fidelidade à terra, 
mas aquelas de NietzSche que con
denam a religião católica que é a 
"religião perfeita enquanto alienou 
o homem de suas relações com os 
irmãos". Criou-se no cristão um va
zio de amor para com os irmãos, 
do cristão para com o mundo que 
tem de transformar. Em suas exi
gências de justiça,em suas exigên
cias de paz, em 'suas exigências de 
verdade, em suas exigências de 
Deus, em tudo aquilo que constitui 
verdadeira e profundamente a mis
são do amor. 

Lembro-me, neste momento, de 
um apólogo que sempre me causou 
muita impressão. Apólogo de um 
novelista russo. :B a lenda de São 
Demétrio. São Demétrio tem um en
contro marcado com Deus na este
pe. Vai correndo para não perder 
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a hora. No caminho' 'encontra um 
camponês que se acha · em dificul
dade porque Seu carro está .-atolado 
na lama. E São Demétrio com todá 
boa vontade se põe a ajudá-lo, ca
da qual de um lado. Quando chega 
à .estepe, Deus. havia se aborrecido 
porque · São Demétrio preferira o 
hemem a ele, Deus; · 

Muitos e até muitas obras ascé
tiCas chegaram a afirmar que não 
podemoS estar convencidos de que 
amamos a Deus enquanto não esti
vermos convencidos de não amar
mos ninguém. Sim, isto está escrito 
em livros ascéticos. Mas não é a 
teologia de São João. Não insisto 
nisto e São João em grande parte 
não o subscreveria. Outras coisas 
não direi porque iria precisar de 
tempo para meditar tudo quando se 
disse nesSes dias sobre a relação da 
vida religiosa com o mundo, com os 
homens e em concreto, com o mun
do latino-americano. Em suas cir
cunstâncias, quer políticas, quer so
ciais, quer de escravidão econômica 
ou de colonização ideológica, etc. 
Tudo isto é uma realidade. 

Já lhes disse alguma coisa sobre 
a fuga do mundo. O religioso foge 
do mundo mas não no sentido pes
simista de que tantas vezes se falou. 
A esse respeito -também talvez já 
tenha sido dito alguma coisa nesta 
manhã. Não se trata de considerar . 
o mundo como um ' desvalor e sim 
como um mundo de. liberdade. Tra
ta-se de encontrar a liberdade dos 
filho's de Deus a fim de se entregar 
mais intensamente a esse mundo. 
Para uma santificação própria, para 
poder ser um instrumento mais efi-



,caz nas 'mãos ' de Cristo. Para ' ser 
mais redentor. : Em ·.todos os campos 
.em que ,o 'mundo precisa mais de 
redenção ' e em que os homens ' ne
cessitam de . redenção. 

Testemunho 

. . .. 

Finalmente o testemunho, o tema 
de toda ' esta semana. :B um dos 
aspectos essenciais da vida religio
sa. Ser testemunhas, dar testemu
nho. O estado religioso, a vida re
ligiosa, ou é um sinal ou não é nada. 
Ou melhor, é algo pior que nada. 
:B . uma traição que é pior do que 
nada. A vida religiosa, por si mes
ma, assim como ' a considerou o 
Concílio, é um testemunho. 

Quero dizer que a vida religiosa 
tem de se organizar, tem de se plas
mar. Organizar e plasmar para evi
tar palavras antipáticas. Tem de se 
plasmar. Tem que realizar para po
der ser testemunha de valores evan
gélicos, do evangelho total, de Cris
to evangélico. O Evangelho não so
mente o evangelho escrito, mas de 
tudo e sobretudo Cristo, enquanto 
vivia e enquanto vivo. O Concílio 
não faz referênCia a todos os aspec
tos bonitos nos quais a vida religio
sa deve ser sinal, deve ser um tes
temunho para os homens, um tes
temunho inteligível. 

Faço esta advertência: assim co
mo seria uma farsa a vida religiosa 
se não fosse um sinal, assim os re
ligiosos seriam uma farsa se não fo
rem o que devem ser, se os religio
·sos 'não chegam, por exemplo, a es
ta exinanição, se não chegam a ser 
como Cristo. ·Se não chegam ou não 

tentamclÍegar; . chegar talvez não o 
consigamos ·nunca, nem .éhegaremos 
.a 'esta profundidade, ·se 'não tentam 
e não fazem todos os esforços. 

. . 

Pastoral . de Conjunto . 
'. . 

Finalmente uma palavra sobre a 
Pastoral de Conjunto, na qual esta
va empenhado o Concílio e sobre a 
qual é tão necessário insistir aqui 
na América Latina. A Pastoral, se 
é apostolado, deve ser realizada por 
toda a Igreja. :B toda a Igreja que 
tem deenvidar todos os esforços 
para ser continuadora de Cristo, pa
ra ser fiel à sua missão e para rea
lizar através do tempo e do espaço 
a obra que o Pai confiou a Cristo 
e que Cristo terminou sem terminar. 

Na Igreja, toda a Igreja trabalha 
para toda a Igreja. É uma frase tal
vez bonita, talvez impregnada de 
toda a teologia paulina, que é a teo
logia do Corpo Místico . explicada 
com acerto, com plasticidade bem 
refletida na Carta aos Romanos. 
Não há célula do corpo que se pos
sa dizer "andada". Não sei como 
poderão entender esta palavra em 
português. Não há célula que possa 
desinteressar-se de sua missão: Uma 
célula Que se desinteressa de sua 

• 

missão é traidora e está condenada 
à morte. O câncer talvez o seja. 
:B uma célula anárquica. O câncer 
sim, é uma célula que não quer 
cumprir sua missão e não sabe .cum-. . -'p!lf' sua mlssao. 

Mas os religiosos não devem e 
não podem ser assim. Por que os 
religiosos · se fizeram religiosos? Por 
que assumiram a vida religiosa com 
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todo este mistério que enunciamos? 
Para realizar , a missão de Cristo. 
Para realizarem a missão eclesial. 
Para serem instmmentos, individual 
e comunitariamente, ou individual~ 
mente na comunidade, instrumentes 
de ·toda a obra que devem realizar 
na Igreja. 

Naturalmente é preciso reconhe, 
cer que os religiosos, assim o en
tendeu o Concílio deduzindo as 
conseqüências de alguns princípios 
que parecem claros, os religiosos 
têm de estar sempre sob a direção 
dos Bispos, coisa que nos coloca a 
nós Pastores, numa enorme respon
sabilidade. Fui bispo e continuo 
sendo Bispo. Só não tenho missão 
territorial. Se somos chefes da Pas
toral é para nos re&ponsabilizarmos 
na Pastoral, para ,sermos os chefes 

NOTAS 

1. O Cardeal agradeceu as palavras 
de apresentação de Dom Joaquim de 
Arruda Zamitz, OSB, Abade do Mostei
ro de Sao Bento, de São Paulo, que 

,presidia à X Assembléia Geral Ordiná
ria naquele dia. A X Assembléia era 
coordenada colegiada mente por três 
moderadores. Em cada dia, um presi
dia o Plenário. 

2, Esta declaração de ignorância 
,por parte do Cardeal não significa ne
nhuma queixa à CRB, como ele repe
tidamente afirmou. A Diretoria Nacio-

, 

nal da CRB enviou toda a documenta-
ção anterior à Assembléia seja à Sa
grada Cemgregação para os Religiosos, 
seja pessoalmente ao Cardeal Tabera, 
,com antecedência de 60 dias'. A greve 
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que planejam, que programam para 
que todos os que vierem depois, to. 
dos os demais elementos possam . . - . cumpnr' suas mlSsoes respectivas e 
carismáticas para o bem do Corpo 
Místico, para a edificação do corpo 
de Cristo. 

Aqui termino esta intervenção, 
meio improvisada, mas que vai com 
todo carinho, com todo afeto de 
um Prefeito para a Sagrada Con
gregação para os Religiosos e Ins
titutos Seculares que quer ser fiel . .- '-ao compronusso que assumIU: nao 
de presidir a vida religiosa mas de 
servi-la. E de ser um a mais na vida 
religiosa para ajudar, para animar a 
todos os que nesta hora sofrem e 
trabalham para encontrar os cami
nhos providenciais de Deus e ser 
instrumentos úteis à, Igreja. 

dos serviços postais na Itália e o boi
cote à correspondência na cidade de 
Roma motivaram a não entrega, verifi
cada posteriormente. A Diretoria da 
CRB ao ' saber, com antecedência de 
cinco dias, destes acontecimentos, re· 
enviou a referida documentação por 
mensageiro, via Varig. 

3. Um dos quatro temas da X As
sembléia foi expressamente: A Cons
ciência CritiCa do Religioso, exposto 
pela Pe. João Batista Libânio, SJ e 
estudado pelos membros da Assem
bléia 'em grupos e em plenário. 

4. Pe. Oscar Mueller, SJ, psicológo 
e mestre dos noviços dos Padres Je
su Itas foi o conferencista que apre
sentou à Assembléia o tema: Obsti
culos para uma autêntica experiência 
de , Deus na, ,vida religiosa. , ' 
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REFLEXÕES PARA CURSILHISTAS 
DE CRISTANDADE, Sebastian Gayâ Rie
ra. Tradução do original espanhol R .... 
lIexiones para Cursillistas de Cristian
dad por Arlindo Veiga dos Santos e 
Hermes di eiero. Edições Loyola. Ano 
1974. Páginas 232. 

Como está escrito na dedicatória 
deste livro, as suas páginas se desti
nam a todos aqueles que sentem a 
nostalgia de um mundo que poderia 
e deveria ser melhor. A todos aqueles 
que, não conformistas, pedem algo 
mais à vida. A todos aqueles que têm 
ânsias de se conquistarem e conquis
tar. A todos aqueles que sabem pensar, 
querer e sentir. A todos aqueles que vi
ram a estrela dos Magos e querem ir 
ter com Deus. A todos aqueles que de 
sua vida fizeram ·um eterno peregrinar 
para as metas eternas. 

Pretendem despertar ânsias, enca
minhar anelos, sacudir quietismos.Es
tas páginas devem ser lidas pausada 
e silenciosamente. Não foram escritas 
para .borboletas. Quererian ser efica
zes, quereriam ter a vitalidade das 8e
mentes. Às vezes, será preciso ler de 
joelhos. . 

• 

• 

• 

. 

. . 

. . 

o HOMEM À PROCURA DE DEUS, 
Abraham Joshua Heschel. Tradução do 
original norte-americano Man's Quest 
for Gad, de Euclides Carneiro da Silva. 
Edições Paulinas. Ano 1974. Páginas 
198. 

Na · audiência geral de 31 de janeiro 
de 1973, o 'Papa Paulo VI, desenvolven
do o tema da Procura de Deus, citava 
em sua alocução um texto de um rabi
no e teólogo judeu. Quem se surpre
endesse com esta citação, logo com
preenderia o seu significado ao ler o 
titulo do livro de Jlibraham Joshua Hes
chel. O que desejava acentuar o Papa 
era justame'1te o conteúdo de todo o 
livro de Heschel. 

"Teremos a surpresa de descobrir 
que Deus veio à nossa procura muito 
antes que nós começássemos a pro
curá-lo, e que ele nos procura infini
tamente mais do que somos capazes . . 
de fazê-lo." Este amor de Deus, que 

. 
procura incessantemente o coração do 
homem e que · suscita a sua resposta 
para um encontro -verdadeiro, é o cer.;. 
ne de toda a 'doutrina e de toda a 
obra de Abraham Heschel. Seus livros 
·mais · conhecidos· e que agora · apare~ 
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cem em tradução portuguesa, trazem 
sugestivamente os seguintes titulas: O 
Homem à procura de Deus. O homem 
não está só. Deus em busca do hOmem. 

• 
YOGA, UMA PEDAGOGIA DO SER, 

Júlio Maran. Edições Loyola. Ano 1974. 
Páginas 184. 

Em slntese o livro trata: de uma vI
são geral da milenar prática hindu, de 
maneira simples, dialógica, clara e obje
!iva. Explora ainda alguns ,.temas pouco 
pesquisados na literatura cor-rente de 
yoga. Elenca uma série de assuntos re
lacionados com a Yoga, como: criativi
dade, educação, expressão corporal, 
etc. Vocabulário de yoga, receitas, 
pensamentos para reflexão, endereços 
de Institutos de Yoga e similares. "Yo
ga, uma Pedagogia do Ser", deve ser 
visto com interesse por todos os pro
fessores de Yoga. É um trabalho de 
pesquisa, leitura, reflexao, fundamen
tação histórica, filosófica e teológica. 

'. 
DEUS, O HOMEM E A UCNICA, 

Pedro Pavan. Tradução do original ita
liano, L'Aleismo di massa In prospeHiva 
slorlca, de AdaUton Gomes Ferreira. 
Edições Paulinas. Ano 1974. Páginas 
96. 

Este livro se divide em duas partes. 
Na primeira Irata da eliminação pro
gressiva dos motivos religiosos da cul
tura, como se verificou no Ocidente, na 
época moderna. Isto, principalmente, no 
mundo econômico. Na segunda, trata 
de uma série de fenômenos surgidos, 
no ocidente, nestes últimos decênios. 
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Parece legitimo deduzir ' deles que a 
tendência básica da evolução históri
Ca da cultura seja no senlido de sua 
recomposIção segundo um novo siste
ma de valores, em que ressurge o pro
blema relig ioso, que se representa co
mo o problema humano central. 

Aqui surge uma interrogação que, ao 
mesmo tempo, é um juIzo antecipado: 
toda vez que se sustenta que o atels
mo de massa encontra sua fonte em 
um ambiente social, onde estão au
sentes os motivos religiosos. não se 
estâ por· isso mesmo afirmando, ao me· 
. nàs de forma impllcita, que a religião 
é fruto de determinada contingência 
histórica? Isto não segue. No desen
·volvimento do livro parte-se de uma 
determinada posição. Um fenOmeno de 
massa, como é hoje o atersmo 'no Oci
dente, não pode encontrar explicação 
adequada nos . comportamentos ou 

ações de pessoas individuais. Pode ser 
explicado apenas a partir de causas, 
que têm um ralo de ação da mesma 
amplitude da cultura ou que incidem 
sobre todas as partes da mesma. 

Note-se ainda que na evolução his
tórica da famflia humana podem-se 
criar 9, de fato. se ~riam situações nas 
quais algumas exigências dos seres 
humanos, são satisfeitas em grau sa
tisfatório e mesmo elevado; ' enquanto 
que outras exigências, mesmo funda
mentais, devido li uma combinação de 
mais fatores, podem permanecer em 
estado embrlonal; Nem por Isso estas 
exigências se extinguem de todo. 

Entre as exigências imanentes ao 
ser pumano, -pensa-se que a religiosa 
seja a mais . profunda •. Por Isso, ainda 
hoje possa parecer extinta em . muitos, 



ela continua a ' existir. , E, de muitos si
nais, se pode deduzir, como foi apon-' 
tada, que a ,evolução histó,rica está . : . , 
orientada no sentido de seu reflores-- , " , 
clménto. Pensar assli:n será um' otimls-

, 

mo injustificado? Parece ser um rea-
lismo. 

COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE, 

Afonso Gregooy. Editora Vozes Ltda. 
Ano 1974. Páginas 192, 

o livro tem por objetivo atender a 
uma necessidade pastoral cada , vez 
mais sentida entre n6s: ter, em portu
guês, uma publicação atualizada so
bre as Comunidades Ecleslais de Base. 
Os estudos aqui apresentados tratam 
dos aspectos mais importantes das co
munidades eclesiais de Base: aspecto 
blblico, histórico, sociológico, teológico 
e pastoral. Diz um dos documentos de 
Medeilin, cujo quinto aniversário esta
mos celebrando: 

" A vivência da comunhão a que foi 
chamado deve ser encontrada pelo 
cristão em sua comunidade de base, 
isto é. em uma comunidade local ou 
ambiental, que corresponda à realidade 
de um grupo homogêneo e que tenha 
dimensão tal que permita o trato 
pessoal fraterno entre seus membros. 
A comunidade crista de base é o pri
meiro e fundamental núcleo ecleslal 
que deve, em seu próprio nlvel, res
ponsabilizar-se pela riqueza e expansão 
da fé, como também pelo culto que é 
sua expressão, É a' céluia inicial da es
truturação eclesial e o foco, da evan
gelização. É atualmente fator primor
dial da promoçao humana e do desen
volvimento. " 

A FORMAÇAO' DA :éOMUNIDADE DE 
JOVENS, Pe. Milton , Flaulo de, Lacerda, 
SJ. EdlçOes Paulinas, Ano 1974; Pági
nas 304. A grande meta ' do cristianismo 
á 'a comunhão com o Pai e com os 
homens em Jesus Cristo na experiên
cia concreta da Igreja. A comunidade 
de jov,ens é a realização do sonho, de 
Cristo de que todos ,os homens fossem 
um como ele o é com o Pai. Como le
var um grupo através da evangellza" 
ção, da iniciação gradual à vida' cristã 
séria até que seus membros se sintam 
Igreja, comprometidos com Cristo ,' na 
renovação deste mundo? É este o pro
pósito do livro, com instrumentos ori
ginais, farta e logicamente testados 
durante oito anos de experiências . e 
pesquisas feitas pelo autor, em seu 
trabalho de Coordenador da Pastoral 
de Juventude da Diocese de Santos, 
São Paulo. 

RECEBEMOS E AGRADECEMOS 
, 

o TEMA É AMOR, Roque Schneider, 
Edições Paulinas. Ano 1974. Páginas 
112, AS FACES DO SOFRIMENTO, Ro
que Schneider. -Edições Paullnas. Ano 
1974. Páginas 96. CANTEMOS COM A 
IGREJA. Oração do Tempo Presente. 
OHcios Vespertinos. Edições Paulinas. 
Ano 1974. Páginas 160. A -música para 
os hinos da oraçao Tempo Presenle', O 
PADRE CONSELHEIRO E PSICÓLOGO, 
Georges Cruchon. Tradução do original 
francês La Prête ConselUer el Psycho-

• 
togue, de Maria Cecilia Dupral, ' Ano 
1974. Páginas 176. A CONSCiêNCIA E 
A LEI, Anselmo Güntnor, Tradução do 
original alemão Entscheldung gegen 
das Gesetz, de Francisco Saule Luza. 
Edições Paulinas. Ano 1974. Páginas 
112. 
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FAMlLIA ·» MUpANÇA • . Carlos Alber
to ' de Medina. Editora Vozes. Ano 1974. 
P.áginu 152; Coediçáo Vozes/Ceris, 
Centro de EstaUstica Religiosa e Inves
tigações Sociais. 

Mais do que nunca o assunto Famf
lia tem estado em moda, combatida ou 
defendida como instituição. Para al
guns, uma ' realidade morta, para ou
tros apenas ultrapassada. Um proble
ma insolúvel ou ainda uma célula ma
ter da' sociedade, Existe quem simples
mente não toma conhecimento de sua 
existência. O que haverá de verdade 
em tudo isso? São apenas opiniões 
sem comprovação, ou existe nelas um 
fundamento cientrfico? 

Este livro quer levar a coisa a sério. 
Trata-se de uma pesquisa fefla por um 
sociólogo já bastante conhecido em 
nosso melo cultural, que pretende abrir 
rumos numa temática muito pouco es
tudada cientificamente no Brasil. Além 
da pesquisa em torno das duas afirma- ' 
çôes contraditórias - a desintegração 
e a permanência da família ' -. o autor 
aprofunda ainda um outro ponto que 
muilo tem dado margem a discussões; 
a' variação do fenômeno família, a 1a
mUia tradicional, em contradição com 
a famflia moderna, a família rural e a 
famllia urbana. 

Para isso o autor aborda a temát ica 
em três dimensões distintas: ao nlvel 

. dos modelos abstratos de tradicional e 
moderno, que tem como ponto central 
a situação da mulher; ao nfvel inter
pessoal, que é o próprio mundo do 
casal ; numa · nova abordagem teórica 
que é a te ia de relações sociais que 
envolve necessariamente o casal. Um 
longo estudo critico sobre a bibIlogra-
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f ia sobre ' a ,família no Brasil encerra, o 
volume. 

", , ~ , 

. Nao apenas pela profundidade das 
pesquisas e da . seriedade das conclu
sões, este livro é indlc~do aos estudio
sos de sociologia, antropofogia, hi~tó-, 

ria e de problemas brasileiros, também 
como modelo de pesquisa e de meto
dOlogia aplicada. 

TEMAS ATUAIS DA TEOLOGIA MO
RAL, Johannes GrÜndel. Tradução do 
original alemão, ~uelle Themen der 
Mora/theologie, de José dos Santos Gon
çalves. Editora Vozes. Ano 1974. Pá
ginas 240. 

Sexualidade, homossexualismo, pra
zer, divórcio, aborto, normas, leis, au
toridade, ' prisão. .. Existirão temas que 
atualmente sejam mais debatidos do 
que estes, pela opiniao pública? Por 
outro lado, não podemos negar a inse-" 
gurança que muitas vezes impede o 
cristão, o educador, o teólogo, de levar 
adiante, de modo construtivo, uma 
d-iscussão em torno destes temas. O 

que pode ,dizer realmente a Teologia 
Moral cristã sobre o assunto? 

A atual idade e a importância deste 
livro reside no fato de o autor conhe
cer profundamente todos estes proble
mas, por ser um grande teólogo cuja 
fama já ultrapassou as fronteiras da 

IIngua alemã e por tê-los estudado e 
debatido em Inúmeras reuniões de for
mação, seminários, crrculos de debates 
e grupos de jovens ou de educadores. 
Sua linguagem é clara e sua manei ra 
de expor é . atualizada e atraente. Ele 
entende que o cristão só tem direito de 



. formar ou · de influenciar · opinião pú" 
blica ·quando est4 em condiç~s de to
mar uma posição segura e consciente 
pelo conhecimento da. problemática. 

Este livr.o é o que· de melhor existe 
neste sentido. Sacer.dotes. educadores. 
pais, dirigentes, · catequistas. jovens, 
encontrarão nele -uma orientação bem 
fundamentada. O autor é titular da ca
deira de Teologia Moral e Decano da 
Faculdade de Teologia Católica na Uni
versidade de München, Alemanha. 

L1NGOISTICA E HUMANISMO, Aires 
da Mata Machado Filho. Editora Vozes. 
Ano 1974. Páginas 200. 

Partindo de um rápido esboço his-. 
tórico das Idéias lingülsticas. da anti
güidade clássica às tendências contem
porâneas, o autor entra de cheio em 
consiqeraçoes interessantes sobre dia
letação. sugestões dialetológicas, IIn
guas especiais, linguagem familiar, IIn
gua literár ia, língua comum, etc., pro

. curando mostrar como na uniao entre 
história e lingülstlca, multa coisa se 
pode concluir a respeito do próprio 
comportamento humano. ·Outros capi
tulas sobre a boa linguagem, o huma
nismo filosófico, o reflexo das atuais 
tendências da filologia românica na 
Universidade Brasileira e as relações 
entre Iingülstlca e pensamento contem
porâneo, fazem deste livro uma obra 
de atualidade e de máximo interesse 
para todos os estudiosos da IIngua 
materna e da lingüfstica em geral. O 
autor, já com quase trinta obras publi
cadas, é suflcientemnete conhecido nos 
nossos meios intelectuais e dispensa 
qualquer comentário. 

IGREJA PARTICUL,\R. Autores diver
sos • . Edições Loyola. Ano 1974. Pági-
nas 216. . 

A Faculdade de Teologia Cristo Rei. 
de São Leopoldo. Rio Grande do Sul, 
vem realizando anualmente desde 1967; 
uma Semana de Reflexao Teológica. 
São quatro dias intensos, durante os 
quais especialistas em diversos ramos, 
professores de teologia e matérias afins, 
agenles de pastoral e estudantes de nl
vel universitário, refletem juntos sobre . . 
um tema de importância a.tual. Em anos 
anteriores focalizaram-se os temas: 
Teologia do Vaticano I, Secularização. 
Sacerdócio. Teologia da Esperança, 
Missão da Igreja no Brasil. 

Na Sexta Semana de Reflexão Teo
lógica, o assunto abordado é ata0 
atual . tema Igreja Particular. Os vários 
especialistas - Pe. João Batista Libâ-

. . 
nio, SJ. Pe. Wilson Ernesto Goeth, Dio
cesano, Pe. Baldulno Kipper. SJ, Pe. 
Juan Villegas, SJ, Pastor Darci Dreh
lT\e " Igreja Luterana, Pe. Oscar Mueller. 
SJ, Pe. Henrique Cláudio de Lima Vaz, 
SJ, Pe. Urbano Zilles, Diocesano, Frei 
Huber Lepargneur, OP. Pe. Jesus Hor
tal, SJ ......... encaram o assunto sób os 
seguintes aspectos: 

Conceito de Igrej a Particu lar. Igreja 
como Sociedade. Igreja sob o Sinal dos 
Sacramentos, Igreja sob o Signo da 
Missão, A Igreja Particular à Luz da 
Análise Sócio-Religiosa, A Igreja· Lo
cai no Novo Testamento, Las Iglesias 
Particulares en la Antiguedad Cristiana, 
EI Ideal de las Iglesias en la Antlgue
dad, A Igreja Particular na Compreen
são Teológica e na Prática Pastoral Lu
teranas, A Igreja Particular como Lu
gar Concreto da Fé e do Testemunho. 
Fundamentos Fllosófico-Histórico-Antro-
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