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Nossa Capa: 

Close num processo de desinte
gração molecular. A força que une 
os Atomos responde pela estrutura e 
pela organização do mundo das'. 
coisas. A coesão e a rigidez dos cor
pos sOl idos são asseguradas pelas 
forças InteratOmlcas. Se o àtomo 
for radiativo tende a desintegrar-se 
para, ao longo de seu percurso, 
radlativar outros Atomos em c"dela. 
Energia e movimento. CONVER
G~NCIA quer ser um àtomo ra
diativo. Um convite para sobreviver 
melhor saindo do Imobilismo. Um 
estimulo para a partida. 
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Há tensões sadias. Levam a 
caminhar para frente. Há outras 
doentias. Fazem-nos marcar pas
so, quando não regredir. Os ar
tigos deste número testemunham 
a CONVERGt:NCIA do esforço 
comum, jamais esmorecido, para 
caminharmos juntos superando 
aesafios ao Projeto de vida re
ligiosa hoje. 

Unidade e uniformidade 

Um dos pólos de tensão que 
desafia a paz em muitas comu
nidades é o dilema acima. Para 
uns, o convento deixou. dei ser 
aquele oásis da contemplação 
em que todos bebiam à mesma 
fonte. Para outros, contemplar é 
peregrinar. Consagrar-se a Deus 
sem reservas é pôr em comum 
a multiforme graça de que ele 
nos fez depositários, sem esque
mas outros senão os "sinais dos 
tempos". 

. Dom Estêvão Bettencourt, OSB, 
enfrenta o dilema cdm uma aná
lise, aguda nos conceitos e sim
ples nas expressões. O impacto 
das mudanças atravessa os mu
ros dos mais sólidos conventos 
E' deixa lá dentro uma angústia. 
Será praticando os mesmos atos 
comuns, observando fielmente o 
mesmo esti lo de vida que se 
guardará a unidade necessária à 
vida religiosa? 

, 

. Toda problemática se relacio
na ao valor da pessoa humana, 
em si e como portadora de um 
eventual carisma da imensa ri
q ueza evangélica. Dal, uniformi
zar um grupo é despersonalizar. 
Unificá-lo é expandir as perso
nalidades nele agrupadas. 

Formação permanente 

Tema que centraliza a refle
xão da USG durante todo o ano 
de 1976, preparando o Plenário 
da $agrada Congregação para os 
Religiosos com os Superiores Ge
rais, em novembro próxi mo. 

Pe. Fernando Colombo, FSCJ e 
Pe. Hélio Gãmbari, SMM, concre
tizam alguns tópicos e orienta
ções oportunas ao tratamento do 
problema. A formação permanen
te condiciona a própria sobrevi
vência da vida religiosa em to
dos os níveis: pessoal, comunitá
rio e institucional. Nenhum reli
gioso pode considerá-Ia opcio
nal. A fidelidade à vocação rea
liza-se abrindo-se ao dinamismo 
renovador da Igreja hoje. A for
mação permanente coloca o reli
gioso num processo dialético no 
qual é chamado a viver plena
mente sua vocação, assumindo 
as iniciativas evangélicas reque
ridas pelas condições dos ho
mens e dos tempos. Muitas cri
ses por que passam os religio-
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SOS, as comunidades e os Insti-
o • . • . 

tutos, não se orlgmarlam no 
desenfoq ue, no abandono ou .na 
insuficiência da formação perma
nente? 

Discernimento individual 
e comunitário 

. O discernimento comunitário 
é "nova moda" ou "sinal do tem
po"? 

Pe. Paulo Lisbôa, SJ, mostra-o 
mais como uma redescoberta das 
moções do Espírito, muito opor
tuna para aclarar as ambigüida
des de nossa busca da vontade 
de Deus. Conhecido já nas pri
mitivas comunidades cristãs, de
pois da vida religiosa monacal e 
em muitas Ordens antigas, o 
exercício do discernimento caiu 
em desuso. Um modelo estático 
de relacionamento comunitário 
d,ificultou o livre sopro do Espíri
to. Hoje, a renovação em profun
dade liberta o projeto religioso 
das amarras que estancavam sua 
criatividade interior. Há um pro
cesso de redescoberta que rein
troduz o exercício do discerni
mento em- não poucas comuni
dades. 

A Igreja é uma comunhão 

Na sua profundidade teológica, 
Frei Hubert Lepargneur, OP, vê 
as Comunidades Eclesiais de 
Base, primeiro no mistério de co
munhão da Igreja, relativizando 
---" embora ' não desprezando -
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elementos culturais e reper
cussões sócio-politicas. A seguir, 
reflete :sobre o fenômeno em si, 
suas origens, formação e condi
cionamento. Suas relações com 
a paróquia. Comunidades Ecle
sials de Base e , comunidades re
ligiosas são focos irradiantes, ja
mais concorrentes, da , mesli'll 
comunhão eclesial. Há espaçtl 
para ambas na dimensão ,comu
nitária da Igreja Particular. 

Eremitas e Irmãos 
, .. 

Riolando Azzicomplementa sua 
abalizada pesquisa histórica so
bre o florescimento da vida ere
mítica , entre o século XVII e o 
XIX no Brasil. Essa pesquisa vem 
a propósito, pois o Concílio re
comenda respeitar as tradições 
culturais e religiosas autóctones. 
Leigos sob o impulso de uma vi
da religiosa carismática fustiga-

, , 

ram com a pobreza, a abnegação 
e a vida ascética, os desregra
mentos no ciclo do ouro. Antes 
sozinhos, depois em comunida
des eremfticas, construíram ermi
das que atraíram peregrinos e 
penitentes. Algumas dessas tor
naram-se igrejas e santuários fa
mosos que até hoje alimentam a 
religiosidade popular. 

Seja também este número de 
CONVERG!:NCIA um instrumento 
capaz para detectar, no múltiplo 
ruldo das coisas, com nitidez, a 
voz do Senhor. 

Pe. AntÔnio Claylon Sanl'Arina; CSSR 
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SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO 
DE UMA PROVINCIA DEDICADA A EDUCAÇÃO 

A Conferência dos Religiosos do Bra
sil .realizou, em Petrópolis, RJ, o Semi
nário de Planejamento de uma Provincia 
Dedicada à Educação, de 25 de março 
a 5. de abril de 1976, conforme CON
VERGÊNCIA anunciou ' em março/76, 
terceira capa. Estiveram presentes 11 
·provinciais, .19 Conselheiros e Conse
lheiras Provinciais, 22 Diretores (as) de 
setores educacionais, além de 10 coor
denadores e assessores. Estavam re
presentadas 35 .Congregações e Ordens 
diferentes que trabalham nos Estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro. A slntese dos trabalhos 
forma um volume de 65 páginas, tama
nho 22x33. Coordenador Geral do Se
minário: Irmão Joaquim Panini, Marista, 
Ass'essor do Planejamento Provincial no 
Serviço de Assessoria em Planejamen" 
to e na Equipe Latino-Americana de 
Planejamento. Representou a CRB-Na
clonal integrando a coordenadoria ' geral, 
a Irmã Helena Maria Ferreira, RSCJ, 
Secretária Executiva Nacional Adjunta. 

Congregações presentes 

Irmãs de Nossa Senhora, Religiosas 
Filhas de Jesus, Padres .Salasianos, Ir
mãs Franciscanas de Nossa Senhora 
do Amparo, Irmãs Passionistas, Irmaos 
Lassalistas, Irmãs Franciscanas do Ca
ração de Maria, Irmas Marcelinas, Con
gregaçao de Jesus, Maria e José, Sa
cramentinas de Nossa Senhora, Apósto
las do Sagrado Coração de Jesus, Fi
lhas de Maria' Auxilladora (Salesianas), 
Escravas do Divino' Coração, Pequenas 
Irmas da Divina Providência, Congrega" 
ção de Santa Dorotéia, Missionárias de
Nossa Senhora das Dores, Nossa Se
nhora de Slon, Carmelilas' da Divina 
Providência, Congregação de Nossa Se
nhora de Lourdes, Filhas da Caridade, 
Irmãs de Nossa Senhora das Mercês, 
Congregação do Sagrado Coração de 
Maria, Companhia de ' Maria, Irmãs Ca
brinl, Franciscanas da Imaculada Con
ceição de BoJanden, Irmãs Felicianas, 

Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da 
Imaculada Conceição, Missionárias de 

. , 
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São Carlos Borromeu, Irmãs da ProvI
dência de Gap, COnegas de Santo 
Agostinho, Congregação de Sao José 
de Chambéry, Irmãos Maristas, Religio
sas do Sagrado Coraçao de Jesus, Fra
des Franciscanos, Franciscanas do Sa
grado Coração de Jesus. 

O SEMINARIO visou um exerclcio de 
planejamento de uma provlncia em nl
vel teórico e prático. Para este exerci
cio foi escolhida concretamente a Pro
vlncia Marista que abrange os Estados 
ae São Paulo e Paraná. Presentes e 
atuantes em todo o Seminário: Irmão 
Joaquim Panini, marista; Irmão Orlando 
Cunha Lima, marista, Presidente Na
cional da AEC; Irmao Dario Bortolini, 
marista, Provincial de São Paulo; Ir
mão Cláudio Girardi, marista, ex-Dire
tor da CRB Nacional e da Comissao 
Preparatória. do. Capitulo Geral em Ro
ma; Irmão. Afonso Lévis, marista, Vice
Mestre de Noviços. CONVERGêNCIA ao 
noticiar a realização, com êxito, do Se
minário, publica o MARCO DOUTRINAL 
do. mesmo. enfocando a figura do irmão 
marista, religioso· educador. 

Ao ler este Marco Doutrinai, cada re
ligioso educador tem oportunidade de 
repensar a própria identidade, re-situar
se na realidade em que está inserido, 
avaliar-se frente aos questionamentos 
emergentes dessa. realidade e frente aoS 
sinais. de Deus . percebidos na· história 
dos . homens. São. exigências às quais 
não · se pode deixar de responder por . . 
fidelidade aos. próprios fundadores. A 
reftexão. sobre este. Marco Doutrinai re
v.ela que o Seminário teve a preocupa
ção de· sublinhar a . necessidade de in
tegrar o. esforço. humano. e a graça de 
Deus. Certamente será de estimulo e 
incenti.vo para a renovação numa linha 
de testemunho. 
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MARCO DOUTRlNAL 
.. 

O religioso educador 6 um consagra
do no mundo de hoje. ~ um homem 
profundamente consciente de que Deus 
O escolheu e O consagrou a si de modo 
peculiar com suas limitações e possibi
I idades. Numa reserva total a Deus, ele 
busca viver a radicalldade do evangelho 
e define, livremente, sua vida, fazendo
se presença no mundo, como sinal de 
amor disponlvel e desinteressado. Ca
minhando na fé, em estado de conver
são continua, descobre, no serviço aos 
irmãos e, principalmente aos mais ne
cessitados, sua verdadeira identidade. 

Vive sua opção por Cristo comprome
tendo-se de maneira mais profunda na 
construção de um mundo novo de jus
tiça. liberdade, respeito, fraternidade, 
como resposta · ao amor do Pai. Em Ma
ria busca· o Impulse, o Ideal e O· pe
nhor de uma fidelidade sempre mais 
perfeita á entrega total que de si fez ao 
Senhor. Vive com os irmãos a quem 
respeita, ama e · em quem confia, a ex .. 
periência humana mais prolunda: Ser 
com · os homens · e ser para 08 homens. 
Vive sua fraternidade no diálogo, na 
partilha, na corresponsabilidade, na 
alegria, no relacionamento aberto, au
têntico, sincero. 

Na lraternidade, na oraçao, na pala
vra, cujo ápice é a Eucaristia, ele ex
perimenta a presença de Deus, como 
fonte, alimento e motivação de sua vida 
consagrada. A predileção de Jesus Cris
to pelos pobres faz com que o religioso 
procure continuamente solidarizar-se 
com eles. Entre estes pobres estao os 
i rmãos que sofrem condições de vida 
infra-humana. Vive a pobreza em liber
dade diante dos bens deste mundo, co
locando-se em total dependência de 
Deus, que é Pai e Providência. 



Reconhecendo o val.o.1 do . celibllto, 
em suas próprias raizes evangélicas e 
teológicas, participa da morte de .cristo 
instaurando uma nova forma de amor 
aos homens. Inspirando-se no SIM de 
Maria, sua obediência é generosa e 
alegre na fé, amadurecendo a sua op

. ção à luz da vontade de Deus, na vida 
em comunidade. Fiel ao carisma do 
Instituto, busca os sinais dos tempos, 
numa interpretação sempre nova de sua 
vida. 

o irmão comprometido com a missão 
profética expressa a consciência pro
fética face à realidade histórica do dla
a-dia, inserindo-se nela como agente de 
transformação. Vive na dinâmica do 
provisório, a fidelidade ao Esplrito, pa
ra poder perceber, nos sinais dos tem
pos, .à luz da .fé .e da esperança, OS 
apelos do mundo de hoje. Adere, de 
modo radical, ao mistério .de Cristo, In
t.egrando-se vitalmente no processo de 
libertação, criando uma consciência 
critica frente ao pecado e suas conse
qüências sociais. 

Test~munha. existencialmente. o es
pirita das bem-aventuranças evangéli
cas. Participa da missão profética da 
Igreja, na medida em que manifesta o 
deslgnio de Deus na História da Sal
vação, anunciando os valores do Reino 
e denunciando a inversão que deles faz 
a sociedade, em cUjo meio vive. 

Vive dinamicamente o carisma do 
Instituto. O carisma se revela na histó
ria dos homens ultrapassando a época 
concreta em que nasce, dado o fato de 
que o carisma não se esgota em sltua
çoes históricas. Contém uma força inata 
que pOde e deve expressar-se em no-

vas formas, em . cada época. Por isso, 
o Religioso Educador Marista vive .0 
carisma do fundador numa resposta his
tórica, toma vida a proposta de peus, 
face' às interpelações dos acontecimen
tos e aos apelos do Esplrito. 

Coloca-se na busca do carisma do 
Instituto para encarná-lo de modo pró
prio, único e original. Para tanto ele se 
dispoe à conversão continua o que exi
ge discernimento e criatividade. Atende 
às necessidades, aspirações e exigên
cias do Povo de Deus, no serviço es
pecialmente à juventude pobre de cul
tura e de bens e espiritualmente ca
rente. Vive de fé, expressa sua consa
gração total à pessoa e à obra de · Cris
to, em atitude de humildade e de sim
plicidade, a exemplo de Maria. 

Devotado aos irmãos, aos quais anun .. 
eia, ·com a vida e com a palavra, a boa 
nova do Reino. Solidário com os ho
mens numa visão transfigurante do mun .. 
do, procura . inserir-se na realidade. SI
tuado no tempo e no espaço, anuncia 
e antecipa a instauração do Reino na 
História. Vive em processo de conver
são, redimensionando continuamente 
sua própria posição, no diálogo com a 
realidade. Consciente da exigência de 
se tornar in;:;trumento sempre mais apto 
no desempenho da tarefa para a qual 
é vocacionado, o EDUCADOR MAR:S
TA se mantém em atitude de permanen
te revisão e atualização pessoal e pe· 
dagógica. 

Intensifica o esp Irito critico na busca 
de um conhecimento cientifico da rea
lidade que O desafia, procurando dis
cernir, à luz do Espfrito, C's apelos de 
Deus. Vh"endo concretamente na re· 
glão formada pelos Estados de São 

• • 
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Paulo e Paraná, o Marista ·realiza sua 
inissão de educador em instituições 
educativas em todos os níveis e cen .. 
tros de promoção humana. Comprome
tido, por vocaçao, com os pobres, es
força-se por acompanhá-los em seu 
crescimento, conduzindo~os à liberta
ção de tudo aquilo que os mantém em 
condições Infra-humanas. 

Busca uma resposta a08 desafios do 
mundo de hoje, sendo agente de liber
tação na pastoral educativa. O educa
dor, na liberdade dos filhos de Deus, 
torna-se agente de libertação quando, 
inserido na realidade, cria condições 
que possibilitam ao homem ser agente 
e sujeito de sua própria história liber
tando-o de todo tipo de opressão e in
justiça. Esta evangelização libertadora 
compreende as seguintes caracterls
ticas : 

- Suscitar a transformação interior 
numa abertura sempre mais plena ao 
Deus de Jesus Cristo. 

. - Ajudar o homem a ser agente de 
mudança e não de conformismo. 

- Formar uma consciência critica li· 
bertando-a de concepções pré-fabrica-

• 
das para melhor captar a realidade. 

Ser dialogal e participativa. 

- Ser personaliiadora, levar o ho
mem a tomar posição diante dos acon
tecimentos e assumir - com -responsabi
lidade as próprias opções e suas con
seqüências. 

- Preparar para a transformação e 
para o Imprevisfvel capacitando o ho
mem para situar-se diante de um mun
do dinâmico . e em constante mutaçao 
sócio-cultural. 

Tanto na educação da fé ou cateque
se, como na" promoção humana ou edu .. 
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cação, na acepção mais comum do 
termo, se inscreve ·na linha dá ' missão 
oalvllica da Igreja, como cristão e cons
titui verdadeira ação evangelizadora. 
Esta açao eclesial é considerada evan
gelização libertadora, quando leva O ho
mem a conhecer a realidade 8, junto 
com outros, a transformá-Ia. Esta la
refa deve ser iluminada pela mensa
gem do Cristo ressuscitado. Cristo pas
tai, "imagem do Deus invislvel" (Co I I, 
15), é a meta que o desfgnio de Deus 
estabeleceu ao desenvolvimento do ho
mem "para que lodos alcancemos a me
di da da idade madura da plenitude de 
Cristo" (Ef 4, 13). 

Situado numa realidade com carac
terlsticas marcantes como: a COnCen
tração de lucros, a marginalização, a 
migração, o tradicionalismo, a ignorânw 

cia, o sincretismo religioso com todas 
as conseqüências e desafios que disso 
decorrem, o RELlG 10SO vive sua con
sagração radicai, numa dinâmica de fé, 
testemunhando a primazia dos valores 
evangélicos. consciente da missão que 
o compromete com a transformação da 
história e, impelido de participar deste 
processo, ele mesmo é chamado a uma 
libertação pessoal numa atitude de con
versão permanente. 

O Irmão Marista é alguém que se 
sabe convocado pelo Senhor para par-. . 

tlcipar da tarefa libertadora da Igreja. 
Solidário com os irmãos, que vivem a 
opressão desta estrutura existencial e, 
comprometido em traduzir o carisma do 
Instituto, ele faz de sua ação cotidiana 
um instrumento para suscitar no ho
mem de hoje uma resposta de fé e a 
vivência de sua própria missao profé
tica. Nesta vocação de libertação, o 
MARISTA vive o advento do homem 
novo. 



, SEMINAlUODE PLANEJAMENTO' . 
DE UMA 'PROVINCIA DEDICADA A SAúDE . . . . ". ' . ," . . , 

• 

o mundo se encontra mim momento 
de profundas mudanças' que geram e 
exigem do homem atitudes novas frente 
à pluralidade das situações existenciais. 
Na América Latina a Igreja surge car
regada de responsabilidade como um 
sinal de esperança aos crescentes an
seios do povo. Os religiosos estão com
prometidos com esta mudança e eQl 
busca de meios mais eficazes para dis
cernir neste processo o chamado do 
Senhor numa preocupação séria de SER 
mais o que se é. 

Com este objetivo em mente, 50 re
ligiosos e religiosas da área da SAÚDE 
se reuniram no Centro Educacional Sa
grado ' Coração de Jesus, Rio' de Janei
ro, RJ, de 25 de maio a 5 de junho de 
1976" para realizar o Seminário de Pla
nejamentQ de uma Província Dedicada 
à Saúde. Foi um exerclcio de capaci
tação para uma poste.ior e , posslvel 
influência nas próprias Provlncias. As 
linhas de força e os pontos de referên
cia do Seminário se poderiam conden
sar assim: 

Iniciou-se com um estudo profundo 
da realidade circundante cuja conclu
são foi a elaboraçao de um MARCO 
SITUACIONAL. Em seguida, buscou-se 
a IDENTIDADE da religiosa da área da 
Saúde hoje, MARCO DOUTRINAL, sur
gindo assim o Marco Referenciai do 
estudo, O campo de exerclcio foi a 
realidade da Provlncia das Filhas da 
Caridade do Rio de Janeiro. Com estes 
dados 'se elaborou, com dedlcaçao, o 
Diagnóstico da Provlncia. 

• 

O grupo elaborou e justificou ó Obje
tivo Geral da Provlncia, gerador, 'dos 
Objetivos Especlficos informadores diui 
Pollticas a serem usadas para que a 
Provlncia responda de maneira mar-. . ' . 

canle à' realidade aonde está situada. 
M!lrcando a operaclonalização do, tra
balho sLÍrglram os Projetos. Conclulda 
a elaboração dos Projetos, foram ana
lisados os critérios a considerar na 
transferência do processo de planeja
mento adaptando-o criativamente à rea
lidade de qualquer outra , Provlncia. 

Parlicipantes e 
, 

Filhas da Caridade de São Vicente 
de Paulo, Franciscanas do Coração de 
Maria, Congregação do Santlssimo Re- ' 
dentor, Missionárias de São Carlos Bor
romeu, Irmãzinhas da Imaculada Con
ceição, Irmãs de São José de chambéry, 
Irmãs de Nossa Senhora das Mercês, 
Instituto das Apóstolas do Sagrado Co
ração de Jesus, Irmãs de Santa Cata
rina, Irmãs de Nossa Senhora, Francis
.canas Hospitaleiras da Imaculada Con
ceição, Irmãs da Providência de Gap, 
Irmãos Maristas, Religiosas do Sagra
do Coração de Jesus, Padres Camllla
nos, Padres Lazaristas. 

' Coordenador Geral: Irmão Joaquim 
Paninl, marista. Representante da CRB 
Nacionat: Pe. , Antônio Clayton Santana, 
CSSR, Secretário Executivo Nacionat. 
Coordenação: ' trmã Helena Maria Fer
reira, RSCJ, Secretária Executiva Na
cional Adjunta e da Equipe de Forma
ção da ,Provlncia; Irmil Mar,la, Alcr~la 

, . 
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Quareschi, Notre Dllo:nl!, A~si.tellte Pro
vincial; Irmã .Maria 'Vilani Rocha de QII~ 

, , 

veira, Franciscana Hospitaleira, Conse
lheira Provincial; Irma Rosalle Carva
lho, FC, Secretérla Provincial; Irmã Ma
noelina Maria da Silva, São Carlos Bor
romeu, Provincial. Assessoria: Pe. Júlio 
Munaro, Camiliano, Ex-Diretor da CRB . ' , 

Nacional 'e Responsável da Pastoral da 
Saúde da Arquldlocese de São Paulo; 
Pe. Nlversindo Cherubin, camillano, 01-
mtor do Hospital São Camilo de São 
Paulo; Pe. José Paulo Sales Júnior, CM, 
Diretor Provincial das Filhas da Cari-
• 
dade. 

A Província das Filhas da Caridade 
do Rio çfa Janeiro estava presente com 
todo o Conselho, a saber: Irmã 'one' 
Coelho Leite, Provincial; Irmã Rosalle 
Carvalho, seçretária; Irmã Anália Sa

lomão, Coordenador do Setor de Saúde; 
Irmã Maria Nilce Costa Lima Ferreira, 

Comissão Técnica do Ensino; Irma HIl

' da de Oliveira, Ecônoma Provincial; 

Irmã 'Vera Maria Lobo, Diretora do No

viciado; Irmã Vera Brasil de Nóbrega, 
Conselheira Provincial, 

A presença dos religiosos na área' 
de saúde é marcante. Cerca de um 
quarto deles aI trabalha, seja em hos
pitais das próprias Congregaçôes, ou 
Particulares, ou Oficiais, ou então, no . ' 

campo da medicina preventiva. Nem 

Leia sempre com atenção 
asclrcuJares e comunicações da 

,CRB-NACIONAL ou REGIONAL. 
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Há pontos de interesse 
e opoltu"itlade, 

em c"m.""sos ou encontros, 

todos estes religiosos têm Idêntica fa-. . .' . 
cilidade para Se atualizarem dentro de 
'um enfoque teológico de -sua missão. 
Qutros nao conhecem, não Influem, não 
acompanham a poUtlca nacional da saú
de. Há quem se interroga sobre o sen
lido de ' sua presença nos complexos 
hospitalares, onde a dimensão social, 
humana e cristã não é suficlentemen!e 
vivenciada. 

A ,CRB planejou e realizou este Se
minário seja :para criar .condições .de 
objetivar estas ,necessidades numa li
nha de aprofundamento do SER reli· 
gloso e responder :adequadamente aos 
desafios .atuais, seja parI;! inic.iar .teçnl
camente "-num exercfcio ·.de p laneja~~nto 

algumas pessoas com responsabilidade 
de coordenação em diversas prov.Incias 
ded.ic~das ao setor saúde, capacitan-
, ' 

do-as em critérios e aptidoes para pes-. ' 

quiS?T, analisar, planejar, organizar e 
avaliar. 

O Seminário baseou-se num estudo 
éa realidade do contexto nacIonal e 
mais especificamente de uma provincla 
religiosa - pessoas, instituições, re
·cursos, tarefas - enquanto missão 
apostólica, buscando analisar a quali
dade de vida religiosa de seus membros 
face aos desafios e às transformações 
da realidade de hoje. Dentro desta pers
pectiva, o Seminário obteve o êxito 

que se esperava. 

infonnações 
00 bolsas de estudo, 

, , 

que Você e sua Província 
podem perder 
por não terem lido a tempo 
ou respondido fora dos prazos. 



• 

TENSÕES 
ENTRE 
UNIDADE 
E 
UNIFORMIDADE 
NA IGREJA 
E NA 
VIDA 
RELIGIOSA 

D. Estêvão Bettencourt, OSB 

• 

" 

o tema deste estudo correspon
de, de certo m'odo, à trama da rea
lidade que vamos vivendo diaria
mente na Santa Igreja e em nossas 
fam,ílias religiosas. Enquanto, de 
11m lado, se vêem os que preconi
zam a constante adaptação dos va
lores cristãos aos tempos modernos" 
de outro lado, há os que se fecham 
em costumes tradicionais, julgando , 
ruinosa ou herética qualquer tenta
tiva de mudança. Daí o surto de 
tensões ora mais, ora menos gra
ves, que fazem sofrer duramente cs 
irmãos na fé e na mesma vocaçãa. 

Vamos, pois, abordar atentamen
te o tema nas páginas que se se
guem, considerando-o em suas di
versas facetas: 

1) O problema como tal. 
2) Unidade e uniformidade. 
3) Pluralismo e subjetivismo. 
4) Diretrizes concretas. 

1. O problema como tal 

o mundo de hoje passa por rápi
das -transformações, que não podem 
deixar de repercutir no íntimo da 
Igreja e das famílias religiosas. Já 
o Concílio Vaticano II o notou em 
sua Constituição Gaudi,"" et Spes, 
n,o 5-10. Interessa-nos salientar 
lima ou outra' das principais' trans
formações que dividem a sociedade 
e até os Religiosos hoje. 

1) O modo de pensar e viver dos 
homens altera~e, não raro, de uma 
geração para outra; daí falar-se de 
"conflito das gerações"... Altera
se também de uma região para 
outra, de tal modo que, hoje mais 
do que nunca; se propõe a acultu-
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ração, ou seja, a expressão de va
lotes eternos mediante as categO
rias das diferentes culturas. do glo
bo. Mesmo no contexto da mesma 
geração e da mesma região · as ma
IiifeStações culturais variam surpre
endentemente, chegando a dividir 
aqueles que deveriam ser solidários 
entre si. 

2) As diversidades culturais es
tão muito ligadas à diversidade de 
atitudes no setor político. Outrora 
os cristãos tinham geralmente as 
mesmas opções políticas e perten
ciam a partidos mais ou menos . tra
dicionais. Hoje em dia a explosão 
da questão social faz que haja cris
tãos nos !pais diversos Partidos po
líticos; alguns são mesmo tentados 
a divorciar a fé e a sua opção po
lítica. 

3) Mesmo se tratando das ex
pressões da fé, registra-se a diver
sidade. Enquanto muitos cristãos 
permanecem apegados às f6rmulas 
que aprenderam em sua infância e 
desconfiam de qualquer reformula
ção, outros julgam que a repetição 
das expressões tradicionais é obstá
culo para a sua fé; dizem ter neces" 
sidade de manifestar a sua crença 
mediante termos mais condizenteS 
com a sua cultura e os seus com
promissos temporais, chegando a 
contestar ·a autoridade do Papa ·:>u 
a dos bispos. 

Certos vocábulos e expressões 
trazem, em nossos dias, uma tal 
carga afetiva . e passionaÍ que um 
mesmo texto pode ser lido e inter~ 
pretado de maneiras diversas, se 
não contradit6rias. Assim, por exem
plo, a palavra "tradição" para al~ 
guns implica "imobilismo". Ao ou-
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virem falar de "reformas", muitos 
pensam em "revoluções". O termo 
"autoridade", a várias pessoas lem
bra "opressão". Quem preconiza 
alguma "instituição", pode parecer 
estar defendendo o "formalismo"; 
"Corresponsabi1idade~' sugere a al~ 
gnmas pessoas igualdade de dons, 
de competências e de resp'onsabili
dades. Assim não pouceis vocábu
los, na linguagem política e na pas
toral, tornam-se de· tal modo ambl
valentes que muitos escritores os 
evitam, a fim de não se exporem 
à incompreensão num diálogo de 
surdos ou a fim de não suscitar 
maiores divisões na sociedade. 

4) A diversidade teol6gica reper
cute no setor do apostolado e da 
pastoral. Enquanto muitos apre
goam um Cristianismo voltado prin
cipalménte para questões de . vida 
interior e oração, outros dissemi
nam um Cristianismo interessado 
em problemas sociais, de tal modo 
que há exagero e unilateralidade de 
parte a parte. 

5) Na vida religiosa, verifica-se 
a formação de alas ou correntes. 
Em muitas famílias, há os que pre
zam o legado de observâncias re
cebido dos mais velhos, a ponto de 
não admitirem retoques; outros, po
rém, se deixam impregnar de espí
rito renovador; dizem s6 · valorizar 
o , que seja novo, a ponto mesmo 
de cairem . em sec.ularização exage
rada e não saberem mais defin:r 
a sua identidade. 

Estes poucos traços bastam pa
ra recordar sumariamente ° proble
ma de que se trata. :a algo de tão 
vivo e de tão amplas conseqüên
cias que não se pode ficar indife-



rente' ao mesmo. Pergunta-se, pois: 
para qUe, hajá unidade, é necessário 
haver também uniformidade? 

2. Unidade e uniformidade, 

Expliquemos, antes do mais, o 
sentido que abaixo atribuiremos aos 
dois vocábulos-chaves. 

Por "unidade" entenderemos a 
coesão ' e comunhão dos membros 
de uma sociedade entre si. Unidade 
na Igreja implica incondicional ade
são às mesmas verdades e aos pre
ceitos decorrentes dessas verdades. 
Todavia a unidade deixa margem à 
expansão das personalidades, de tal 
modo que, dentro da unidade de 
meta e de meios, se possa reconhe
cer a riqueza dos tipos humanos 
que em comunhão mútua procuram 
realizar a mesma obra e chegar ao 
mesmo fim. 

Por "uniformidade" entenderemos 
a ' adesão de todos OS indivíduos de 
uma família ao mesmo estilo de ex
pressões, com sufocação das notas 
pessoais, características de cada um 
dos componentes do grupo. A uni
formidade ,assim compreendida sig
nifica certa massificação ou desper
sonalização. 

Ora, dito isto, percebe-se que, do 
ponto de vista cristão, não se deve 
pretender impor a uniformidade a 
um grupo de pessoas ou a uma co
munidade religiosa, embora se deva . . , .. . -eXIgIr, sem a mlDlma terglversaçao, 
que essa comunidade guarde a sua 
unidade, que é condição de vida. 
Um Igreja dividida ou uma famí. 
lia religiosa retalhada caminharia 
para a sua ruína, como todo orga
nismo esfacelado morre. A razão 
por que hoje em dia se vê clara· 

mente que não se pode desejar uni· 
formidade entre cristãos ou Reli. 
giosos, é' o reconhecimento, mais 
perspicaz do que outrora, do valor 
dà ,pessoa humana e do respeito que 
ela merece. Há também, hoje em 
dia, consciência mais nítida de que 
tal cristão ou tal Religioso pode ter 
seu carisma próprio, que o Espíri. 
to Santo desej a pôr a serviço da 
Igreja ou da comunidade. 

Sob outro aspecto. pode-se di
zer: a mensagem de Deus se encaro 
na nos homens e admite tantas 
formas de encarnação ' quantas le· 
gítimas manifestações possa haver 
da natureza humana nas diversas 
personalidades que a concretizam. 
Em conseqüência, todo cristão -
por mais generoso e prendado que 
seja - é incitado a se convencer 
de que ele, a sós; não pode expri
mir a totalidade da verdade cristã 
ou da Revelação do Evangelho, 
nem é capaz de executar todas as 
possibilidades de atualização dessa 
mensagem. É preciso, pois, que res
peite o outro na medida mesma em 
que é outro. O filto de que indiVÍ
duos ou grupos cristãos não pen
sem ou não procedam do mesmo 
modo, não é necessariamente escân
dalo ou pecado contra a unidade; 
como pode ser lamentável, pod~ 
também ser legítimo, segundo a ma
léria de que se trate. 

Com outras plllavras ainda: hoje 
em dia apregoa-se,. e com muita ra
zão, o pluralismo dentro da unida
de ou a unidade através do plura
lismo. Principalmente após o Con
cilio Vaticàno 11 não pode haver 
dúvida de que tal ' é a mente da 
Igreja. Tenlíam-i>e em vista, pai 
exemplo, os seguintes dizeres: 

, . 
. - " 
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... "A missão de iluminar o mundo 
.inteiro com a mensagem evangéli
. ca requer, em primeiro lugar, que 
promovamos no seio da própria 
-Igreja a mútua estima, o respeito 
e a concórdia, admitindo toda di
·versidade. legítima, para que se es
tabeleça um diálogo cada vez mai.s 
frutífero entre todos os que consti
tuem o único Povo de Deus... O 
que une os fiéis é, com efeito, mui
to mais forte do que aquilo que 
'os separa. Nas coisas necessárias 
reine a .midade, nas duvidosas a 
liberdade, em tudo a caridade" 
(Constituição "Gaudium et Spes" 
·n.O 92). . ' 

Mais: referindo-se às comunida
.des eclesiais do Oriente, o Concílio 
não só reconhece a legitimidade d>l 
seus diversos usos, mas afirma que 
a conservação dessa diversidade é 
condição indispensável .para a res
tauração da unidade entre os cris-
tãos. . 

"Desde os primeiros tempos, as 
Igrejas do Oriente seguiam disci
plinas próprias,. sancionadas pelos 
Santos Padres e pelos Sínodos, mes
mo ecumênicos. Longe de obstar à 
unidade da Igreja, certa diversida
de de costumes e usos . .. aumenta
lhe o decoro e contribui não pou-. -co para que cumpra a sua mlssao. 
Por isso este Santo Concílio. .. de
clara que as "Igrejas do Oriente, 
lembradas da . necessária unidade de 
toda a Igreja, têm a faculdade de 
se governar segundo . as suas disci
plinas próprias, mais côngruas à 
índole de seus .fiéis e mais aptas 
a atender ao bem das almas. A 
observância perfeita .deste tradicio
nal princípi(), nem 'sempre respei
tado, .é condição prévia indispensá-
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vel para a restauração da. união" 
(Decreto Unitatis Redintegratio n. o 
16) • 

Note-se . que . "união" (de unio, 
em látim) é a a,Ção de fazer 11m ou 
de suscitar a unidade. Esta poderá 
ocórrer entre ' cris \ãos separados, se 
houver respeito, de parte a parte, 
às legítimas diversidades. 

Com relação à vida religiosa, o 
Concílio, de um lado, recomenda 
fidelidade ao espírito e às inten
ções específicas dos Fundadores re
ligiosos, de tal modo que cada fa
mília religiosa guarde intato o seu 
patrimônio espiritual (cf. Decreto 
"Perfectae Caritatis" n.o 2). Toda
via, pouco adiante, o mesmo do
cumento determina que "a organi
zação da vida, da oração e do tra
balho se adaptem, em toda parte 
e sobretudo nos territórios de mis
sões, às condições físicas e psíqui
cas dos respectivos Religiosos, bem 
como às necessidades do apostola
do, às exigências da cultura assim 
como às circunstâncias sociais e 
econômicas de cada região" (ib. 
n.o 3). 

Por conseguinte, o Concílio Va
ticano II e a Igreja pós-conciliar de
sejam a unidade dentro da diversi
dade de expressões da mesma fé e 
do mesmo zelo apostólico dos fiéis 
católicos. Diga-se mesmo: o respei
to à diversidade ou ao pluralismo 
é cada vez mais necessário, à me
dida que a Igreja progride no tem
po e no Ilspaço; mormente nos paí
ses recém-constituídos da Ásia, da 
África e da Oceania, verifica-se a 
impossibilidade de impor aos fiéis 
indígenas certas tradições onundas 
da Europa e só plenamente inteligí
veis em seu berço de origem. 

• 



Por istó, o SínOdo Mundial · dos 
Bispos em 1974 abordou a. temá
tica da aculturação, ou seja, a ta .. 
refa de se adotarem formas cultu-. ~. ... ". rals europeIas e nao europeIas para 
celebrar a Liturgia e testemunhar 
vivencialmente o espírito do Cristia
nismo (1). Vários ensaios têm sido 
realizados neste sentido, como ates
ta a história recente da Igreja. -

Eis, porém, que a esta altura de 
nossas reflexões uma séria obsern-
ções se impõe. . 

3. Pluralismo e subjetivismo 

Se a tendência da Igreja de hoje 
é suscitar a unidade dentro do plu
ralismo ou permitir o pluralismo. 
dentro da unidade, deve-se reconhe
cer que a palavra "pluralismo" é 
suscetível de duplo sentido: 

1) Pluralismo pode, . com efeito, 
designar a fecundidade da verdade 
e da vida . trazidas por Cristo à 
terra; em tal caso, o mesmo conteú
do revelado se traduz em enorme 
riqueza de expressões, adaptando-se 
a época, regiões e culturas. 

2) Pode também pluralismo de
signar a desagregação de.corrente 
não da riqueza da mensagem, ' mas 
do subjetivjsmo e do individualismo 
daqueles que professam tal mensa
gem. Colocando-se a si mesmos. 
acima dos valorés objetivos dei 
Evangelho, tais cristãos levam à 
ruína . o patrimônio recebido de 
Cristo e dos mais velhos na histó
ria da Igreja ou das suas fainílias 
religiosas (2). . . 

. . . . -, . " . , 
Eis por que se deve afirmar · que· 

não pode haver unidade -:- aquela 
unidade que é sinal de saúde espí"· 
ritual e vitalidade nó corpo da Igre-

. ja ou no de · uma comunidade , re" 
ligiosa - sem que haja adesão de' 
todos os membros . (indivíduos ou 
grupos) a um mínimo de caracterís
ticas comuns à Grande Comunida
de ou à Grande Família. Essa ade
são implicará não raro renúncia de 
muitos às suas tendências pessoais. 
Com efeito, pa,ra que se edifique a 
Jerusalém celeste, é necessário que 
cada pedra do edifício seja talhada 
e burilada a fim de poder ocupar 
o lugar que lhe compete na constru
ção (3). Se esse bUrl1amento não 
ocorre, não há possibilidade de se 
erguer uma parede ou um edifício 
duradouro. Por isto, quando se re
jeita a uniformidade, não se tencio
na impugnar o espírito de abnega
ção e mortificação que deve ' existir 
em cada cristão · ou em'. cada Reli.' 
gioso. Quem segue um autêntico 
carisma, procuralldo realizar a obra . 
dei Espírito Santo, dispõe-se neceS
sariamente a sofrer, li renunciar a 
si e a praticar a humildade. 

Sendo assim, vê-se que a dificul
dade do problema . está precisamen
te em definir quais as notas que tal 
ou tal comunidade deve · cultivar 
para que seja realmente una no seU 
pluralismo, ou ainda:... quais os 
sacrifícios que uma comunidade po-' 
de · exigir de seus membros para que 
essa comunidade subsista e não seja 
destruída pelo individualismo de 
seus componentes? Ou também: que 
podem as comunidades oferecer aos 
~eus membros sem qne elas se es
facelem, para ' que sejam eles me~
mos na construção do ideal abraça" 
do pela comunidade? · . . 

Como se compreende, a resposta 
a estas indagações, ·não se pode 
apl'eselliar . de maneirá uniforme ou 

. " 
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válida para todos os CaSOS, mas há 
de ser dedJ12;ida do contexto pró
prio de cada grupo. Como quer que 
seja, vam9sílhilix9propor algllmas 
diretrizes aptas a garantir a aUlên·· 

- tiça conviv,ência dos valores pes
soais e da .unidade docqnjunto. 

4 . Pistas de solução 

Pode-se dizer que o pluralismo se 
expandirá sadiamente dentro da 
umdade se se levarem em devida 
conta as seguintes :linhas-mestrasde 
conduta: 

4.1. Primado da rnridade 

A Igreja n~o é mera escola de 
sabedoria oU de filosofia, mas é 
uma comunhão de caridade baseada 
na verdade. Disto se seglle, de um 
lado, que as comunidades hão de 
procurar compreender os seus mem
bros, a fim de que não sejam sufo
cados por modelos acidentais de
masiado rígidos. -

De o\1tro lado, pode acontecer 
que um cristão se deixe atrair P9r 
~Ias idéias e planos grandiosos, aos 
q!lais sepropQe adaptaI a realidade 
presente "deformada"; pode de tal 
modo deixar-se empolgar por essas 
belas idéias que lhes s\1bordine todo 
e qualquer O\1tro valor (como se
jam os da c;lridade, das rela~s 
fraternas e humanas, da edificação 
do próximo ... ); toma-se assim uni
lateral. Então os seus empreendi
mentos vêm - a ser destrutivos, em 
vez de construtivos; dividem, sepa
ram, provocam litígios e escândalos. 

Muitas vezes uma carreira mera_, 
mente intelectual (de professor, es-
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critor ou pesquisador erudito ..• ) fe
chaa pessoa em si mesma ou no 
mundo da abstração; desperta nela 
IIrDa atitude de auto-suficiência, que 
n;l -vi<ia :prática só pode ser nociva 
à sociedade, por mais que se rc
CUbra do fulgor da erudição. Tal 
mestre pode chegar a constituir seu 
grupinho de discípulos independen
tes da -comunidade, eivados de so
berba (consciente ou inconsciente). 
Diz muito a propósito Jacques Ma
ritairi: "Se, em vez de ficar no co
ração, a pureza sobe à cabeça, ela 
proql\Z sectários e herejes" ("Hu
mariisme 'intégral",p. 265). 

Apraz aqui citar _palavras do Pa
pa Pio XI, que, embora tratem di
retamente de reforma, não deixam 
deter sua aplicação ao tema que 
nos interessa: 

"Toda reforma verdadeira e du
rl\doura, em última análise, se deri
vou da santidade de homens infla
mados e impelidos pelo amor a 
Deus eao próximo. Generosos, 
prontos para ouvir todo chamado 
de Deus e realizá-lo em si fielmen
te, estavam segllros de si mesmos, 
porque segllros de lua vocação; 
cresceram até tomar-se os lumina
res e reformadores do seu tempo. 
Ao contrário, onde o zelo reforma
dor não jorrou da pureza do indi
víduo, mas foi expressão e explO
são da paixão, ele anuvíou em vez 
de aclarar, destruiu em lugar de 
construir, e mais de uma vez tor
nou-se ponto de partida para aber
rações mais fatais do que os ma
les que ele esperava ou pretendia 
remediar" (Encíclica "Mit brennen
der Sorge", de 14/03/1937, "Acta 
Apostolicae Sedis", 1931, p. 154'. 



4.2. Ouili e dialogar 

o pluralismo será sadio se hou
ver, da parte de cada qual do, '~~ 
pos ou dos membros da comunida
de, 'o interesse ,sincero de ouvir os 
irmãos 'i: de aprender deles o que 
tenham de verídico a transmitir. 
"Dialogando, empenhamo-nos 'em 
descobrir, 'ouvindo o que haja de 
puro 'e bom nas 'atitudes e idéias 
do outro" (4). Na veroade, ninguéni 
é tão sábio que 'nada mais tenha a 
aprender. 

Mais: se não é possível que tO'
dos estejam de acordo entre si so
bre todos os pontos que interessam 
à vida da Igreja e da comunidade 
hoje em dia, não se pode deixar de 
preconizar que concordem sobre 
aquilo que essencialmente são. Atra
vés de todas as posições pessoais, 
guardem viva a consciência de que 
são chamados por Deus a se reco
nhecerem como ~ãos nos dos ou
trosease tratareiD como tais, ape
sar das suas notas típicas e diver
sas. :B no diálogo entre irmãos, num 
ambiente de benevolência mútua, 
que se resolvem os problemas da 
coinunidade. A propósito, note-se 
ainda: o bem comum pede não se
jam discutidos perante o grande 
público os assuntos que interessam 
apenas aos membros de determina
da sociedade. Aliás, já o Apóstolo 
São Paulo censurava os fiéis de Co
tinto por levarem aos tribunais pa
gãos os litígios que os afetavain. 

"Acontece que um irmão entre 
em litígio Mlitra seu irmão, e isto 
diante de infiéis! De todo iDodo, 
já é para vós um'a falta a existên~ 
cia de litígios entre vós. Por que 
não pteferis,antes', padecer uma in-

' j!1Stiça? i>or qUe, nãp ,v9!!deixais, 
áDtes, 'defràudar? ~tretanto, ao 
con!rário, sois vós que cometeis in
i!1Stiça e defraudais, isto ~olltra vos
sos ' irmãos!" (1 Cor 6,6-8). 

4.3. Amor e ver~de 

Amor e benevolência cultivados 
ilom exclusivismo podem degenerar 
eru falso irenismo, ou seja, em con
cessão e conservação da paz com 
detrimento da 'verdade ou com rec 
lativismo. :B preciso, pois, que ge 
fundamentem na verdade: "Seguin
do a verdiíde em amor ... ", diZ o 
Apóstolo (Ef 4,15). 

Pergunta-se, porém: onde encon
trar os critérios das verdades da fé 
e da autenticidade da vida religiosa 
em nossos dias? A dificuldade pa
rece grande, pois 'numerosas teorias 
são propostas por teólogos e mes
tres de espiritualidade abalizados, 
que nem sempre convergem entre 
si. Como encontrar o tenilo certo 
entre teorias extremadas? 

A resposta não é difícil. As ver
dades da fé e a vida cristã têm seu 

, ' 
porta-voz autêntico no Magistério 
da Igreja. Íl este quem, assistido 
pelo Espírito Santo, define o que 
é de fé e o que pode ser livreinen
te discutido, o que é , condi rente 
com a Moral do Evangelho e o que 
li eSta contraria. Nem sempre <i 
Magistério se pronuncia em tenilos 
solenes e extraordinários; ele se 
exerce, sim, mais freqüentemente 
pela palavra do SmDo Pontífice, que 
costuma falar semanalmente aos 
fiéis, como taiDbém se exerce, den
tro do âinbitoda diOcese, através 
das , normas ditadas pelo bispores
pectivo. tl princípio, já estabelecido 
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por S. Inácio de Antioquia (t 107), 
que nada se faça · sem a participa
ção ou aquiescência do bispo: "NU 
sine episcopo" (Aos Magnésios, 7). 
E certo que a aplicação concreta 
de tal princípio pode exigir sacri
fício e renúncia da parte dos mem
bros de uma diocese; todavia é sal
vaguarda de um bem maior, ou se
ja, da unidade da Igreja local. Mais 
vale preservar esta unidade com re
núncia a interesses particulares do 
que dar ao mundo o contra-teste
munho de uma Igreja dividida. 

• 

Verdade é que nem sempre o bis
po local (por motivos, às vezes, in
dependentes da sua vontade) pode 
ter o melhor alvitre em questões 
teológicas ou pastorais; ora, em tais 
casos, há sempre a possibilidade do 
diálogo entre os fiéis, principalmen
te teólogos, e o Pastor, diálogo 
através do qual as diferenças se po
dem superar, sem quebra da uni
dade eclesial. O mesmo se diga com 
relação à comunidade religiosa. A 
unidade sadia exige que nada se 
faça à revelia do(a) Superior(a) 0'11 

Coordenador(a), . ainda que isto 
custe sacrifícios pessoais aos· mem
bros dessa comunidade. O diálogo 
será sempre o recurso oportuno para 
aproximar os ânimos de quem di
rige e de quem obedece,sem rup
tura do espírito fraterno. 

Vêm a propósito as palavras da 
Constituição "Lumen Gentium" n.O 
13: .' . 

"Na comunhão eclesiástica há le
gitinlamente .Igrejas particulares, go
zando de tradições próprias, perma
necendo íntegro o primado da Cá
tedra de Pedro, que preside à as
sembléia universal da caridade, pro
tege as legítimas ' variedades e, ao 
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. '. mesmo tempo, VIgia para que 3S 

particularidades não prejudiquem a 
unidade, mas, antes estejam a seu 
serviço". 

Como ' se vê, o papel do bispo 
de Roma não é o de sufocar, mas 
o de servir a todos segundo crité
rios objetivos, isto é, 'levando em 
conta a mensagem do Evangelho, 
da qual Pedro e seus sucessores são 
intérpretes constituídos pelo próprio 
Cristo. Acrescentemos ainda uma 
quarta sugestão. 

4.4. Saber pacientemente 
os homens 

A unidade será mantida dentro 
do pluralismo de expressões dos 
membros de um grupo, se em cada 
um destes houver a disposição de 
compreender os outros ou, mais 
ainda: de ter paciência para com os 
outros. 

Para que alguém compreenda o 
irmão, deve aceitar "sair de si mes
mo" e procurar ver e sentir a rea
lidade ambiental como o outro a 
vê e a sente. Cada um tem seu . . 
modo de perceber; cada qual tam
bém tem seuri:tmo próprio de aber
tura para as realidades novas. En-- .,. . , quanto uns sao m31S IDtwtJvos e ce-
leres, outros ' são mais racionais e 
morosos; enquanto uns foram for
mados' há quarenta anos, outros aca
bam de sair da escola e outros ain
da não têm escolaridade completa. 
O que uns percebem e professam 
desde já, ouiros o perceberão e pro
fess'arão mais tarde (desde ' que se 
trate de autêntica éOllclusão' da .ver
dade . revelada). Consciente disto, v 
cristão, membro da Igreja ou de 
uma comunidade religiosa, sabe pa-



;*n~J!r .o~!Ig}l.arp~ .~ mOplent~s 
0PPfhID,QS. A :paclencla 9()S l!l.~s 
.fprt~ .. (e a paciência é certamente 
• , •••• • " , - o " ••• •• • • • • • • 

,llQ1a .virtude ,dos l;1eróis, e não ,dos 
" . ,. " , ".- .. 
c;oy,ardes) será o peI!hor . de . ama-
'dlJIecimento dos mais' fracos e do 
' " . ' . . ' " ' ,' -," . ' . ' 
bepl . comum . da Igreja. 

" .'-' . .. 

:Para . exemplificaroque1\SsÚil Ij,i-
2;emós, lembrami,)S que é ~l atitu
',Çe ,que o .Apóstolo !ncutequando 
:se refere ao .cons~.mo, <ie carnes. imQ
ladas aos ídolos (idolotitos)... Ha-
. .. .... . . " , . . ;' . • .•. , ', ~ : 'i ' 

via, sim, em CoriI!td e ' e!p. Roma 
êrjs~ãQsescIarecl<io.s que ,sabiapl qpe 
os Idolos ' nada eram e, por conse
guinte, não comunicavam ''virtude 
diabólica" à ,carne que]hY5 ,era 
s'acrificada. Era, portanto, lícito. 
coIÍsumir os idolotitos. TOdavia o 
Ap6stolo também ' sabia que oútros 
fiéis, de consciência mais · fraca, ~e . .. . . . . . 
.escandalizavam com ·o ·consumo de 
·tais ·alimentos .por .parte de seus 
41!l,ãos .na fé. O . procedimento dos 
,m.ais ,s.áb.;Qs poderia . ser . mína espi
ritual para os menos esclarecidos. 
Daí a recomendação do Apóstolo 
, !!-p , ~elltido,de que os.sábios se absti
vessem de idolotitos, .renunciando a 
legítimo direito, em vista do bem 
de seus imlãos. . . 

'·"Procuremos o .que. favorece .a P.~ 
eapiútua edifit;ação.N.ão destruas 
,!I . oQfa de Deqs por uma questão de 
C0!llida . . rud,o . é puro, .·é verdade, 
D:las faz mal o homem que se ali
menta dando escândalo, :B bàni abS':' - .. . . .. .. . . , .. - . 

ter-se de carne,de vinho e de tudo 
' . ' . .. . . . . 

,oqlle . seJa causa de . tropeço, de 
.que<ja pu de enfraquecimento para 
·teu irmão" (Rom' il4, 19-21'; cf. 

. -1 Cor 8,12s). .. 

, llstá claro qlle tal renúncia (ou 
o nivelamento da comunidade pelo 

.JlÍ,:el :!D.ais , .boa~o) yiph,a .a .ser 'I01,a 
!ltityde proyisç* . e ; m,qplelltâre.a. 
Cçnstitp!~a ,,~pepas lI')'aetl!Pa ,~a 
~voluçãoda . comunidade cristã, a 
' . " , , '. . ' . . ." .,.'.. . ' ,. . " 

fi')' Ae !lue ; estapw:Ie~sc , c~escerse
gyp.dp . ó ritmo prçprio, sem ~xcluir 
os ,.seus membros ' .mais ,fracos. De 
r~to; como ,nota S, . Óprl;lno(t 

, • r ,. • . ' . • • 

~5,8), O próprio PI?US ,Il,OS . ofe.reçe 
I;) Plodelo ~ paciência. 

.~.(\ , pac\~tlcla é lI,ma virt,l;Ide que 
teD:lQS ' e.m .comUJ?l :com .Deus. " A-
o. ,_ • • •• , • -

9rigel)l e a grandeza da paéiêll,cia, 
ellcontramcrlas . em ,Deus. . '~ preei-' . . ~ . .. 
SO, pOIS, que .a ,amemos, Ja . que .e 

) , ' . . " " . 
saça .,a .!?ejls. A )liaj~stade ,do ,$e-
nhpr .nos ·, recomllnda o ):>em qlle 
ela ama. Se ,Deus ·.é nosso Senhor 
e ,nOsso Pai, inlitemos: a ' paciência 
~o Se~or , ~ ~o Pai, poisconvé~ 
que Os servIdores sejam obedient;:s 
e não re admite que os filhos 'sejáin 
degenerados" ; (Ile bOno ' patienliae, 
,,°3), " , . . 

5. Conclusão 

À guisa de reflexão final, cita, 
remos uma apoftegma dos Padr,~s 
dcde~erto, que dê certo ' nl9~0 pl'()S
tra 'COUlO o probl~ma "lJnl(;h,lde e 
'OnifpiIAidade" . sà colocava e era 
resolvido .na · antigiiidade. 

- . .' 

, 

.Certo asc~t.a, chaJ;llado . ~;lUlo, re
tirou-se para o deserto afim . de .se 
.entregar todo à oração. Tomou co
mo regra de vida dizer diariamen~ 
trezentat orações vocais. 'Para con
tá-las, trazia numa dobra de sua tú-

, . o'. _ .• • • • •• I _ ' . 

nica olttros tantos SeiXOS, que la 
joga,ndo.ÍQra a wedida que rezava . 
·Um. ,dia .soube qlle n~ma aldeia. pró
'ximà ,.vivia uma virgem que, já ha
via trinta anOS, s6 . comia aos sába· .. . . . . . . 
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dos ' e domingos; êfazia setêcentas 
orações por dia. Viu-se então con~ 
fuso, porque, ' sendo ele homem sa
dio, realizava ,menos ascese do que 
a virgem. Em conseqüência; foi ' ter 
com o santo ' Abade Madrio e lhe 
expôs o motivo da sua aflição. Ma
'cário respondeu~lhe que; já 'ha',ia 
sessenta anos, só praticava cem ora
ções por dia; além disto, fazia tra
balho manual e atendia caridO$a
mente às necessidades dos irmãos; , . • .. . . . .... . 
nem' por Isto a conSClenCJa o acusa-
vá de negligência. Concluía que,se 
Paulo tinha escrúpulo de só fazer 
trezentas orações por dia" não era 
isto sinal ' certo de ' que poderia e 
deveria' rezar mais; podia também 
significar que Paulo não rezava com 
a devidápureza (cf. Paládio, Bis,- , 
tória Lausíaca 23s, Patrologia La
tina 73, 1122). 

, 

Este episódio nos refere diversas 
observâncias praticadas pelos asce
tas antigos. Em síntese, quer-nos 

NOTAS 

1. Vejam-se algumas das grandes 
linhas do Srnodo dos Bispos de 1974 
em SEDOC, n.· 78, janeiro 1975, cals. 
697-7~0. A respeito do pluralismo na 
liturgia, merece atenção o artigo de 
Álvaro Botero Álvarez, Secretário Exe
cutlvo , da DELC, Intitulado Uturgla e 
Valores das Culturas Nativas, em REB, 
n.o ' 35, ' junho 1975, pp. 389-402. 2. 
Unidade sem pluralismo é uniformidade; 
pluralismo sem unidade é deslntegra
çao. Tanto vale dizer que há plura
Iismos que enriquecem a unidade, 
como há outros que a comprometem, 
afirmação da Conferência Nacional dos 
Bispos, do Brasil, Unidade e pluralismo 
na Igrela, São Paulo, 1972, n.o 17. 3. 
Hino das vésperas do Comum de O,e
dlcação de uma Igreja. 4. Conferência 
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'dizer que toda obserVância orá 
mais, ora menos vultosa é a en-
'carnação do espírito evangélico. O 
;que 'dá valor à observância, não é 
'o seu 'quadro extrínseco; mas, sim, 
'a pureza de mente com que é pra
ticada. Paulo, Macário e a virgem 
consagrada encarnavam diversamen
'te o~pírito evangélico. Não era 
:necessário . que se reduzissem à uni~ 
Iotmidade; mas, sim, que cada qual 
'procurasse realizar a sua ascese em 
,absorútàconsonância com as inspi
~rações dó S~nhor Jesus. Examinas
Sem; pC,Jis, asila pureza de intenção. . . ' , . 

• 

. . . . . " . . 
• ; . _ : , ' " - ,'o " " , 

• O mesmo se digahóje: as encar-
:nações 'do Evangelho se multipli
cam. , . São legítimas, contanto que 
sejam sempre a expressão da mes
ma fé recebida dos Apóstolos e de 
puro ·amor a Deus, em comunhão 
com ' a Igreja e com a família regu
lar a que pertença oCa) Religioso(a). 

, 

Nacional dos ' Bispos do Brasil, Unldáde 
e pluralismo na larela, n. o 40. 
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, , , 

" Numa reuuião ordinária m~nsal 
dos Superiores Gerais, realizada dia 
17 de março de 1976, em Roma, 
Borgo Santo Spirito, , 3.A, com a 
presença de 26 participantes, o Pe. 
Fernando Colombo, comboDiauo, 
expôs o ' esqneina do tema FOR· 
MAÇÃO PERMANENTE, que se· 
ria estudado na relmião do Conse-

"' . . 
'lho ' dos 16, dia 29 de abril, em 
Villa Cavalletti. Pe. Colombo é um , .. . . 

,dos peritos , escolhldos pelos Snpe. 
, , 

. ", . , 
riores Gerais parn o assunto For· 
mação Permanente. CONVERG:tl:N· 
ClA apresenta , não só , o esquen;la 
'do Pe. Fernando, Colombo, como 
ainda, o texto apresentado pelo ~~. , 
Hélio Gâmbari, Snbsecretário da 
Sagrada ' Congregação para os Ré· 
ligiosos e Institutos, Seculares, na 
sobredita relmião de 29 de abril. 
A reunião foi presi,dida pelo C~r. 
deal. 'Eduardo Plrônlo, Prefeito da 
Sagrada Congregação. 

• . , 
• 

' FORMAÇÃO PERMANENTE , .. 
esquema do Pe. Fernando Colombo , 

.1 •. Primeira formação 

Com a profissão perpétua fecha
se o período da primeira formação, 
mas 'permanece aberto para o em· 
penho em prosseguir o caminho na 
.fé a fim ' de' responder aos novos 
chamados de Deus e às novas exi· 
gências da missão. A fidelidade aos 
comproniissos 'assumidos com a pro
fissão perpétua não pode ser enteu-

o '. • 

dida como imobilismo, mas se atua-
liza em uma respOsta cristã e apos~ 
tólica às situações que 'Deus repro~ 

põe na história de cada um e do 
mundo no qual vive. A tradicional 
"graça da perseverança" é um dom 
a se pedir, a Deús, mas se encama 
nas circunstâncias particulares que 
reclamam uma conversão, uma pró
cura 'e uma renovação que nunca 
cessam. 

, , 

" :B a mesma fidelidade à missão 
que leva . a olhár constantemente 
para o futuro e que 'requer de cada 
um novos esforços de iinaginação, 
animaçíÍo e adaptação para que o 
anúncio do evangelho redunde em 

. ., . 
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sint.onia c.om .o caminh.o d.os 'pov.os 
na história. Eis p.orque a primeira 
f.ormaçã.o deve ser já .orde,nada e 
aberta para um caminh.o ' destinad.o 
a c.ontinuar-se p.or toda ,a ,vida. ,O 
j.ovem deve já ser preparatl.o ' à "a\1tl>
f.ormaçã.o s.ob todos os aspect.os, 
para nunca parar n.o ;process.o :;Ie 
cresciment.o e de criatividade 'c.on-, , , , 
tmua. 

De .outr.o lad.o, cada membr.o e 
cada c.omunidade d.o Institut.o de
VelD saber pôr em discussão as , pró

' pfias 'seguranças 'e ' empenhar-se 'em 
lIma ren.ovaçã.o ' contInua nas atitu
des espirituais" na oultura ' teológica, 

' n~S ' expressões de serviç.o ap.ostóli
. c.o. 'Ist.o cria :es,paç.o para as n.ovas 
"gerações que p.oderão dar a ' sua 
'c.ontribu,içã.o . ao ' process.o ' de form;l
' çã.o · c.ontic,ua'da 'de 'tOd.o .o Instituto. 

'2. -A 'própria 
e 'a permanente 

Ainda que se rec.onheça .o papel 
imp.ortante da aut.oridade n.o estímu-
1.0 da ren.ovaçã.o c.om várias inicia
tÍ'Vas, tud.o p.ode se t.omar ic,útil, ,se 
faltar .o interesse de cada 11m 'dos 
irmã.os em participare ' emincre
mentar. Para cada pess.oa, a f.orma

:çã.o ' pelmanente c.ompreende princi
ipalmente ' estes aspect.os: 

, , 

1.°) Ren.ovl)çã.o , pess.oal e cultu
,rlU, re.querida pelas exigências de 
um cresciment.o , human.o c.ontinu.o. 

"2.0) 'Ren.ovaçã.o ;espiritual que . -' c.onslste numa c.onversa.o e , crescI-
,ment.o c.ontinuad.o , em Crist.o, para 
,ressaltar Q , sjgll,ifioad.o da própria 
:doaçã.o ,a ,Deus , e à. , missã.o; para 
(ll(crcitar,.se ,nas , várias f.ormas de 
,!>rilçã.o; "p,ara "aprofurtdar a , c.omu
nhã.o, com .,os "irmãos. 
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, 

3.°) Atualizaçã.o te.ológicQ1)astl>
,ral para que .o serviç.o apostólic.o 
,permaneça especificamente de Igre
ja, e ,resp.onda às suas exigências. 

4'.") 'Requalificaçã.o pr.ofissi.onal 
exigida pel.o rápid.o progress.o das 

,ciências e das .técnicas para d.omi
!.Ilar .os ' epcargos em que se enc.on
tra env.olvid.o. 

Enfim, seja para a primeira f.or
maçã.o, seja para a f.ormaçã.o per
manente, ' a ,c.omunidade , .on'de Ó, re
ligi.os.o --vive :(nos diverses níveis: ,ll>
'cá!, pr.ovincial, : di,ocesan.o) .. tem um 
'papel , decisiv,.o , e ' ins,ubstituível. 

:3. :. F.orm~ção ,permaJ:lente 
ea 'Instituição 

, 

,O ;Institut.o ,deve empenhar-se em 
,oferecer a , tOd.os ,os membr.os aque
las iniciativas de ,i,nf.ormaçã.o ef.or
'maçã.o ' permanente que ajudem a 
pess.oa a crescer e resp.onder às exi
gências de sua vida e de seu tra
balh.o. Trata-se antes de tud.o de 11m 
clima de liberdade e de fraternida-.. ' 

, de recípr.oca que, permita a.os mem
bros de uma c.omunidade serem eles 
mesm.os, permanecerem vivos. , Pes
s.oas que se a:brem numa d.oaçã.o 
c.opt(nua, ,rec.onhecendo-se e reali
z;mdO-se , mi , sua vocaçã.o. , 

, O Institut.o deve ter presente ain
'da as 'diferentes , idadeS da ,vida 'de 
,seus membros para 'ajudá-l.os a vi
ver em' plenitude, 'até .o último ml>
,ment.o de sua 'existênCia, numa ,ati
tudede d.oaçã.o t.otal , a.o ' Senh.or e 
.de ' P!lrticipaçã.o ,ativa, em ,sua mis
síi.ode redençã.o. Esta ajuda da par
Je ,d.o ,Institut.o c.ompreende .os se
guintes ,m.omentos: 



· . 1';°)' Aná:lÍse das situaçljes locais 
fi: dali exigêhciajl pess(mis e com 1)Jli~ 
tárias . que' devem ser: estudadas con~ 
tiliuamente pois' o mundo se eVolUi ' 
rapidamente. 
• 2.°) Conllecimento . atualizado das· 

informações, das. iniciativas . j;i exis
tentes nos vários lugares para ofe
recê-los e assinalá-los aos interes
sados. 
· 3;°) Criação de subsídios e ini~ · 

ciativas adequadas que respondam ' 
às exigências particulares. 

FORMAÇÃO · 
PERMANENr'T'}""E 
texto do Pe. Hélio Gâm bari 

1. O que 61 
, . 

As expressões utilizadas para de
signar esta tarefa da vida religiosa, 
esta· condição sfue' qua non' de sua' 
sobrevivência, são ' mUito diversas; 
go, pois, importante deten IIjnar bem 
ti seu conteúdo. 

· O que não é? 

. l, A conformação de uma· pes
soa. com. um . ·modelo fixo. 

2. O incessante prosseguir de · es
tudos. para· a obtenção de. uma cul
tura sempre mais aprofundada. 

3, Uma simples atualização dou
trinai; pastoral, profissional, quase 
como· uma espécie de reciclagem. 

O que quer ser? 
1; Um aprofundamento da par

te do religioso de sua vocação pes
soal partindb de uma séria reflexão 
sobre aquilo que o' Senhor espera 
dele nos seus desfgiiios aqui e agora. 

.2: Um 'e$forço constantepara .reà
ponder a eSta, espectativa. o que 
supõe: conversão" crescimento, ma
furação" desprendímento de si, ade
são mais completa a Deus. 

3. Um desenvolvimento ' constan
te de suas capacidades para melhor 
cumprir a própria missão neste 
mundo , que muda: continuamente. 

4., Uma adaptação continuada às ' 
exigências dos tempos e dos luga
res onde se deve realizar a própria 
vocação individual e comunitária, 
por meio de uma atualização dou
trinai, pastoral; cultural; profissio
nal; dependendo dos casos. Numa: 
palavra: um a renovação que· conti
nue por toda a vida. 

Destinatários . 

A fOlmação: permanente se in
sere no movimento ' eclesial· de reno
vação. :e. uma relação interna entre 
comlJllidade religiosa, bispo e dio
cese. S; pois, necessário, e · mesmo, 
urgente, para os religiosos e para 
as comunidades. 

a) ' Para os' religiosos •. Sem a for
mação permanente, o religioso não 
responde à sua vocação. Torna-se 
um: peso inútil e ulJI. entrave à mis
são da comunidade. 

b) Para ·a ' t!omnnidade. Mas O · re.
Iigioso não pode nem· crescer nem, 
renovar-se;. se não ' encontra uma 
comunidade ' dinâmica, ·preocu~da . 
em converter-se, em: crescer para: 
melhor realizar o desígnio de Deus. 

Sem formação pelmanente a co
munidade torna-se estéril: Falta aos 
religiosoS que a 'compõem o clima 
vital necessário :às suas ações. Isto 
é verdade para: a . comunidade pro-
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, vincial e p;tratqdo Q .Instituto. Nes
fil. área, o papel .dos sliperiores 10-, 
cais é , de importância , decisiva. A 
~enovação coniÜnitária depende em 
grande parte .do,SJlperior local. ' 

. . . , -

Formação pennanente 
formação inicial 

" 

1. A formação iniciai deve visar 
a , capacitação ,do jovem religioso 
para um desenvolvimento contínuo 
e uma adapti!-ção .constante para 
corresponder aos anseios ' dos tem
pos e dos lugares. 

2. Deve preparar o jovem a ins~ 
rir-se numa comunidade de adultos 
e 'esta, por sua vez, deve estar pron
·ta a acolher os jovens. 

• 
3. A formação permanente pre-

para um intercâmbio recíproco en
tre todos os religiosos de uma co
munidade ,que, camihha para a exe-
cução dos desígnios de Deus. ' 

" 

2 • . 'Conteúdo e implicações 
," da formação permanente 

. -. ~~ 
, ~ 

:a necessário não confundir for
Illação permanente com aquelil reci
clagem a que ' periodicamente se 
sl!bmete o pessoal industrial ou ad
ministrativo. A formação perma
nente implica mais que o fazer, im
plica o ser. Tem um conteúdo mais 
amplo e mais profundo que a re
novação, entendida como adapta
ção da cultura e do estilo de vida 
às exigências do ambiente atual. Ê 
verdade, compreende também esta 

- •• A • rep.ovaçao, mas como consequencla 
da renovação interior, à escuta do 
Espírito Santo. ' 

Logo após o Concílio, para res
ponder às diretivas conciliares, a 
formação permanente foi entendida, 

primeiramente, ,sob oaspe<:to, dou
trinai ti pastoral, sem todaviaoini
tiro aspecto espiritual. Considera
dã: como conversão 'continua e Cres
ciinento; a formação permanente 
implica a pessoa -toda; " o , meSmo 
princípio de sua vida ' intérior. Esta 
formação depende em primeiro lu
gar . da livre vontade da pessoa in
teressada que toma consciência de 
sua responsabilidade para discernir 
a ' vontade de Deus ' e a ela res
ponder. ' 

Esta vontade atuahte produzirá 
no religioso a preocupação de colo
car-se em estado de responder sem
pre melhor às exigências de sua 
missão nas suas di'Versas~mensões 
doutrinárias, pastorais, culturais, 
profissionais. 

Implicações 
da fonnação pennanente 

.. , 

. Aspecto espiritual, No espfrito 
aCima 'indicado, interessam: a oração 
e a liturgia; as atitudes para com 
o próximo, sobretudo para com o 
mais pobre; a atitude para consigo 
mesmo; a atitude pa~a com a Igreja. 

, -
Aspecto doutrinai e cultural. De-

sejo de informar-se sobre as orien
tações doutrinárias e as transforma
ções culturais. 

Aspecto pastoral. Atenção ao 
mundo que se tra-nsforma; meios de 
prese-nça -na sociedade; conhecimen
to das condições dos homens e dos 
tempos, assim como das -necessida
des da Igreja para se capacitar a 
dar-lhes resposta (P. C. 2 d; 3). , 

Aspecto profissionaL A recicla
gem não o esgota mas é uma parte 
insubstitufveJ. Adaptação às cir" 
cunstâncias concretas; em fidelidade ' 



à própria vocação e à missão do 
Instituto . . .. .. ,. , 

. . '. . • • 
Períodos privilegiados . . 

. 1. Primeiros anos após a profis
sao. Ajudam os jovens religiosos em 
sua plena inserção . na comUllidadt: 
e numa atividade normal, . em par
ticular, a . continuação dos estudos 
conforme as normas dadas pela. 
Igreja. . 

. 2. Consolidação e aprofundamen~ 
to da vida religiosa depois de certo 
tempo de profissão, no momento 
delicado quando facilmente surgem 
as crises da vocação. Muitos Insti~ 
tutos prevêem um ano ou um ' ~ 
ríodo de renovação. 

. 3. De uns anos para cá, é ,geral 
a preocupação de ajuda aos religio
sOs nos momentos que comportam 
notável modificação ' na sua vida, 
quando é necessário fazer-lhes . li
mitar sua plena atividade, ou devem 
renunciar à sua atividade e levar 
uma vida mais dedicada à contem
plação. 

3. Exigências sublinhadas 
nas iniciativas 

Como se viu, a necessidade da 
formação permanente interessa à 
vida religiosa: a) Em nível pessoal. 
b) Em nível da comunidade local, ' 
provincial e do Instituto em seu 
conjunto. Estas exigências manifes
tamcse sobretudo: 

Ad intra: vida comunitária em 
todas as suas ' dimensões; .' vida de 
oração; obediência e autoridade; 
maturação humana; interiorização 
da vida religiosa; vida eclesial. E 
ad presença. apostólica e pro-

(ética ·no. mup.do, especialmente pac. 
ra a promoção . da justiça .e do h~ 
mem. Várias .perguntas· se podem 
fazer aos Institutos a este respeito: 
.' • . A fOI mação . peb:nànente não' 
poderia ajudar a resolver as crises 
edüiculdades que exiiltem em' éer~ 
tos Institutos? . 
~ .A msufidência da formação' 

peI'l)lanente não. estaria na raiz de 
tantas defecções? . 

• Quais são as orientações dadas 
pelo Ins:tituto a este :respeito'? 

• Como procurou o Instituto pro
mover a formação permanente: pelo 
Capítulo Gera:!, pelas reuniões· co
munitárias, pelo discernimento espi
ritual, pelo diálogo individual e co
mimitário; pela oração? 

• Qual o papel dos superiores 
locais. nesta formação e como são 
subsidi.ados: 'para. res.olvê"los? 

: • Quais as iniciativas tomadas e 
os meios utilizados para os tempos 
fortes da · formação permanente no 
plano espiritua.l,doutrinal,pastoral 
e ' comunitário'? Quais os resultados 
obtidos? 

• De que modo este esforço per,.' 
manente . se insere ria Igreja parti_O 
cular? 

• 

4. Orientações para 
. a formação permanente 

dos ~ellgiosos . . .. 
e da comunldaêle , 

1. Para os ' reiigiosos. a) SeiIsibi~ 
lizar a pessoa 'para o dever da for~' 
mação permanente que lheincum
be. O interessado é seu primeiro 
artífice, depois do Espírito Santo 
(p. C., 14). b) Convite a tomar as 

• 
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, .. 
iniciativas necessáriaS' nó ' quadro ' de: 
UiDa sã depe'Iid~nda. . .. ' . . . '. '. . .. 
, 2. Para a coÜ!mjidade local. a) 

$ensHilliZai: a ,comunidade como tal. 
g ! ,difícil quê um' religiOSO realize 
esta foi'Iílaçâo pétniánerite num: gfu
po estático;opóSto á' t04aIÍlIidiii;iça: 
b) Toda a comunidade lOCal deve 

" , 
• . ' . ' " , , I ' . ,. 

eStar mteressada' na formaçãô. Os 
religiosos' se forIÍlam' riô contexto da 
comunidade e no meio ' di comurii
dalle: c) Especialmenté pára certas 
iniciativas e decisões; os religioSos 
,têm necessidade de apoio não so
mente da parte dos superiores, mas 
aw,da da comunidade (R T" , 39). 
d) A comunidàde forma e se forma 
na' oração, ' no diálogo; ' no confron
to respeitoso,' objetivo e )eal; na re
visão de vida que supõe discerni
mento espiritual. 

3. Para Os superiores; a) O 8er~ 
viço de animação requerido dos su
periores rec1liriia a SUa partiCipação 
na' fonnação ' peÚíiiÜiente' dos ieli~' 
giosC1s de seu, grupo, ,Eles ,têm direj
to' ,a' ~te serviço: b) MeiOs a 'I1tm:: 
:i:ar: visitâs e contatoS é'om os r,eli
giosos e com a comunidade, ' encoii
tros de grupos" de superiores res
ponsáveis da formação, c a r tas, 
orientações, 

4. Para os Institutos. a) Os ca
pítulos, nos seús diversos níveis, são 
meios privilegiadOs para a formação 
permanente. Eles têm papel de ani
l1!ação, de avaliação, de reflexão, 
de programação. b) A organização 
do Instituto (Constituições e outras' 
normas) déve prever as orientações 

, .-
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é' devEi' fdfuetef óS: meios plltã' real;' 
1izar a formação permanente; riôs 
diversos períodos acima menciona
dos. 

, ' 

5: Para,: óS' setores de fóimação 
peí'n'ií!iieiite. ESta> formação diZ res
pêito' à ' vida tOda' da pessoa; seuS 
dois pólos ' ,ad intrii' e ád extra ' sã.;) 
àS fontes dá' vóCação e o campo' da 

. , .. ~-- . mlssao. 

O religioso é enviado a um mun
do' cOJ:icreto 'oiide déve tornai a Igre
já' preSente rttiín detéririinado con
texto com os meios que respondem 
àS ' riéCes'sidades atuais, Na exorta .. 
çâo' apoiitóIica Eváiigelli NontiailCli,. 
Paillo VI;' ao éstudar como evan~ 
gelizar, afirma que eis meios variam 
segundo as circunstâncias que lan
çam "mn desafio a noss li capacida7, 
& de deSCoberta e de ' adaptação" 
(n.o 40): O pontífice nos conVida a' 
procUrar coin audácia ti com sabe.
doria oS meios mais aptos e mais 
eficazes para a mensagem evaiigélica. 

O' éanipei ' di: aplicação destas' 
orientações pode variar segundo oS' 
países, tod,avia o religioso deve pro
curar fi DiOdo dii presença e de 
ação mais oportUrio no setor da 
justiça e da paz, da solidariedade 
com , os pobres, ria , influência sobre 
a' vida " s6cio-política <,lo país e da: 
coriiui:iidade civil lÓéal; rios lugares 
Qiidé sé formam e se ela borama 
hómem novo e a nova cultura (E; 
E., 52). A formação pennanente' 
diz respeito ainda à comunidade de' 
espíri,to, ' de coração e de ação com 
a vida da: Igreja em contínuo de
senvólvimento; 



• 

Discemilllento espbinml 
é a atitude intema de alguém 

que procura e busca 
o desfgnio dIvino 

Das situações existendais 

de sua vida ais~ , 
em crescimento, !tu seja, 
perceber e distinguir 

,para onde nos condllum 
as, moções do Espírito • 

• 

• 

Pe. Paulo Lisbôa, SJ 

Falando aos Cristãos de Corinto, 
a respeito dos dons do Espírito San
-to, Paulo eXplicitava o "discerni
mento dos espíritos" (1 Cor 12,10). 
Portanto, se vamos procurar a ori
gem deste fenômeno espiritual, es~ 
barramos com a manifesta'ção da" 
ESpírito já na Igreja primitiva e nas 
comunidades cristãs que, pouco a 
pouco, iam se construindo. t! inte-: 
ressante observar que no I Concílio 
da Igreja, o apostólico de Jerusa
lém, a decisão tomada pelos após
tolos e anunciada à Igreja de Anti
oquia;começa com uma expressão 
que confinila o ' que dizíamos: "Com, 
efeito, pareceu bem ao Espírito San
to, e a nós .. .", At 15,28. 

Como dom necessário , para que 
a Igreja sempre se desenvolva e ca
minhe, ' nunca faltou ou deixou de 
existir, mesmo em tempos nos quais 
as manifestações e necessidades pa
receriam outras. Anos antes do úl
timo Concílio do Vaticano, circuns_ 
tâncias sócio-culturais faziam que se , 
valorizasse ' pouco este dom do dis~ 
cernimento na Igreja. O grande ape
lo do Vaticano 11 foi o da neces
si(lade de uma renovação em pro- , 
iundidade de toda a Igreja. E nes
ta, a ação , (lo Espírito" através dos 
seus dons teria lugar proeminente. 

Daí que toda a Teologia Espiri_ 
tual pós-conciliar, venha acentuan-, 

, , 
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do sobrejllaneirao dinámismo · dós 
dons do Espíritó Santo. Muitas co· 
munidades ecIesiais estão tedesco
brindo o válor e a força insupetá
vel de transformação' destes Dons 
e que vão se verificando em verda
deiros renascimentos (cfr. "nascer 
de novo" em Jo 3,3-8). 

- A Vida Religiosa assume hoje, 
mais do que qualquer outro grupo 
ecIesial, o impacto daquela Reno
vação, reclamada pelo Concílio Va
ticano lI. Anos antes, como tudo . 
estivesse estruturalmente muito bem 
definido e quase não houvesse lugar 
para a criatividade do "carisma" na 
Vida Religiosa, não se falava muito 
em termos de "discernimento". A 
obediência era concebida como as
cese em exercício, que levava o re
ligioso à observância exata das Re
gras e Normas, muitas vezes recor
dada e exigida pelo Superior. Este, 
nem tinha condições de entrar em 
diálogo de discernimento com os de 
sua comunidade, mas simplesmente 
mostrava clarllmente aquilo que de
veria ser executado. 

UltiiIi.àiJ:i.ente tem-se verifiCado 
umá mudança não só teórica, mas 
práticá neste ponto. Os ·religiosos re
fletem muiio sobre o tema. Há di>
Climlmtos importantes. como por 
exemplo; o da CLAR: "Vida segun
dó o Espírito nas Coiintilidades Rc
ligiosas da América Latina", qtle 
dédicaram alglimas páginas . ao dis
cetiiin;ierito (cfr. n.o 158 a 179 des
te último dOcumento Citado). A 
máioria das COngregações e Institu
tosem seüs últimos Capítulos Ge
rais não deixaram de . expliCitar pis
tiili ·de refleXão téo16gica sobre o 
tema. 

. . 
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. Contudo; muito mais do que esta 
nientalizáção, · vemos· muitas':· comu
nidades tentando colocar em práti

,. câ. aquilo que aprenderam. Estamos 
. assistindo aos · primeiros passos de 
processos de discernimento em mui
tas comunidades religiosas. São exer
cícios que se realizam aqui e ali, 
a partir de algumas questões e as
suntos importantes e que vão enga
jando muitas pessoas interessadas, 
nas comunidades. Aliás, é exerCitan
do-se, é entrando em processo de 
discerniinento, ora pessoal, ora co
inuIiitário, que se aprende verdadei
ramente a discernir segundo os cri
térios de Jesus Cristo, na busca da 
vontade do Pai. 

Colocada esta premissa introdu
tória, já podemos passar por alguns 
aspectos, que acho mais fundamen
tais, dentro do tema em questão. 
Estes aspectos não são exclusivos, 
mas querem ser apenas pistas de 
enCaiiiinhamento para o trabalho 
mais importante, do exercício mes
mo, quiíiido se sentir que alguma 
questão ou problema pessQal e co
muniiárioestá a exigir o éntnIT em 
discerhim~nto espirituaL . . 

. . 

ApOilto . três aspectos, que cOns~ 
tituirão ' três momentos de nossa re
flexão: 1. A noção de disceniimen
,to espiritual. 2. Aplicação da noção 
dentro de uin processo pessoal. 3; 
Discernimento e Deliberação Comu
nitária. 

1. Noção de discernimento 
espiritual 

·FUildamentando-se na prática e 
órientaçãodo livrinho dos · Exerc{~' 
cioS . Espirituais de Santo Inácio de 
Loyola (escrito pelo Santo por vol~ 



tll de 153.6), ,esbocei a segu..inte. dl;l
finição . de Discernimento Espiritual; 
experiência da ação do Espírito de 
:Deus que nos hnpele a .procurar e 
buscar; . aqui e .agora, . .o "desígni.o. 
de Deus", mediante atenção mai.or . , . . . . . 
s.obre si' mesm.o e os · ac.onteclIDen
t.os env.olventes. .. . . 

. . 

1.1. E~riência. da ação 
do Espírito de Deus 

. Discernir 'é saber. distingui~, atra~ · 
vés ' de diferentes experiências inter
nas onde .está trabalhand.o .o verda. · 
deir.o Espírit.o, o ' ''Espírito da Ver'; 
dade" . (J.o 16,13). Ele e só Ele .o: 
c.onduzirá .a .esc.olha certll 'e pel.o 
melhor, aqui e agora. 

Distinguir entre as diversas "M.o~ 
ções" do interi.or, ist.o é, daquele 
núcle.o .onde se dá .o enc.ontro. de . . - ,. - . , 

duas verdades: a de Deus e a n.os
sa. Tais m.ovii:nent.os . sã.o sentid.os 
em meios das ações . e realizações ' 
qu.otidianas, s.ob f.ormas · às vezes 
contrastantes: alegrias . .ou tristezas, 
depressões .ou entusiasm.os, esperan
ças .ou angústias, etc ... Na lingua
gem de Sant.o Ináci.o de Loy.ola, sã.o 
às "c.ons.olações .ou des.olações espi
rituais" e que n.osdeixam numa si
tuaçã.o de ânimo ou desânim.o pe
rante a vida .ou perante ' alg.o que 
se deve enfrentar. (P.ode-se verificar 
n.o Iivrinh.o dos Exercícios: "Regras 
para, de algum m.od.o, sentir e co
nhecer as diversas m.oções que se 
prodl,lZem na alma ... ", n . .os 314 a 
326, .onde se enc.ontra a definiçã.o 
inaciana de c.ons.olaçã.o e des.olaçã.o). 

1.2. Procura e BusCá 
do Desígnio deDéus 

T.od.o cristã.o é c.olocad.o em si
tuaçã.o de distinguir para esc.olher. 

Faland.o mais, para ~eligi.osos, dig.o 
que . aqui está ' 11m de .. Jl,oSS.oS traba" 
lh.os mais imp.ortantes,. · p.orque . o,, 
chamad.o a lima ,vida·. mais evangé-: 
lica n.os,- impele sempre a . esc.olher, 
O religios.o deve .. p~ocurar resp.on<ll>f. 
a.osn.ovos apel.os de. Deus na facth 
cidade de sua história diária. Nela. 
procura Perceber . a ' c.onstante das 
manifestações de um· "desígui.o de· 
am.or", na linha d~ que fala o após
tól.o em Ef 1,3~14, e que sempre 
.o relança para n.ov.os e desc.oIÍ·he.~. 
Cldos caininh.os: . ' ". . ... . ' 

, 
,'0 -que deve ' sempreílnimar .o re-: 

ligi.oso nesta S1la .. busca c.onstante· é 
.o saber-se pess.oa· desej.osa daquela 
realizaçã.o .plenificante e que nesta· 
vida fica. sempre n.o: esf.orçode uma 
c.onquista. Aqui, vale a penarecor-. 
dar o. pensament.o do após.tol.o, que 
no fim desui!' 'vidii dizia:". .. Nã.o 
qiJe eu j~ tenha" iilcançado ' o prê'-' 
mio; mas ' pr.ossigo a minha carréifá' 
para ver se de . algum modo o po
derei alcançai, ' yistó que eu fui 
apréendldo p.or 'Jesus Cristó", ' Fil' 

' .. 3 12. . " . 
. , . . .' 

. . 

1.3. Por meio !Ie maior atenção . 
• 

Aaçã.o d.o Espírito em nós, vai 
sempre n.o sentidó da verticalidade 
da óriehtação da vida, segund.o I) 

plano de Deus: Querer .o único AB.:. 
SOLUTOe NECESSÁRIO. Em 11)0-
mentos importantes, de grandes ' de" 
cisões da vida, fizemos opções ra
dicais p.or·· Ele: Nesses m.omentoS 
observamos que tivemos necessida
de de uma atençã.o e silêncio in
tern.o. e extern.o maior; para ' 'Ver e 
julgar .o que é que verdadeiramel1· 
te nos aproximava ' ou nos afastava· 
daquela .orientação 'de ·vida. 

• 
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, ' Esta atiiude; no entanto, não é, 
de eliclausuramcmto ' ou de fecha
mento sobre si mesmo, seus pro
blemas e acontecimentos particula~ 
res e que levarão a uma "angústia 
existencial". Pelo , contrário, se é 
ação do Espírito, é abertura maior 
para Deus e para os irmãos, e es
pecialmente para os mais próximo~, 
Os da minha comunidade. 

, O exemplo de Maria Santíssima" 
neste particular, é muito sugestivo. 
Ela que "conservava e conferia" 
tudo no seu Coração, porque mui
to atenta às pessoas e aos fatos, cO-: 
locou-se sempre. como "Serva" da
quele Senhor ' que acontecia sem
pre diferente em sua vida. Seria in-' 
tei:essante reler Lc 1,26-2,52, nesta 
perspectiva. 

iResumindo com outras palavras 
\l que, se falou em todo este primei
ro ' item, teríamos o seguinte: o dis
cernimento espiritual é a, atitude in
terna de alguém que ,procura e bus" 
ca o ' desígnio divino nas situações 
existenciais de sua vida cristã ' em 
crescimento. Neste movimento há 
um desejo implícito, de ,atingir aque~ 
le "estado de homem feito, a esta~ 
.fura da maturidade de Cristo", de 
que fala o apóstolo' em Ef 4,13. :a 
(J' esforço constante e crescente por 
perceber e distinguir, nas' atitudes e 
engajanientos ' pessoais, para onde 
nos ' cohduzem as "moções do Espí-
rito",. . , . ' . 

. , . . 
, ' . . . ' .' 

2. Aplicação, déntro de 
. ':processo peSsoal . . , .' . . . 

: 
, , 

um 

,: Aplica~s'e o discernimento; espe~ 
dalmente para momentos de ' uma 
escolhaimporta?te :e' que vai envol~ 
ver toda a: vidá de uma 'pessoa. Não 
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se · excluem também ' aqueles casOs 
pessoais que são mais no sentido 
de melhorar um aspecto da mesma 
vida. Por exemplo: aparecem indi
cações internas e externas para mu
dar e atingir outra frente de ação 
pastoral. E isso, muito mais neces
sariamente, se comeÇa a constatar 
algum desvio na orientação inicial, 
segundo os planos de Deus. 

Entra-se então, num processo de 
discernimento pessoal, marcado por 
três atitudes bem claras a serem 
assumidas: 1) Intensificação dos mo
mentos fortes da oração. 2) Atenção 
maior à comunidade fraterna. 3) Es
tando desperto 'constantemente. •• 

2.1. Intensificação dos momentos 
fortes de oração 

Num confronto o mais realista 
possível da própria' existência com 
a mensagem e a verdade da Pala
vra, procura-se ver mais claro qual 
é a vontade de Deus na nova situa-

" ' 

ção que se apresenta. Experimenta
se .nesses momentos que podem 
coincidir também com outros mo
mentos de reflexão e de exame no 
decorrer do dia ' ' muito mais in
tensamente aquelas "moções" do 
Espírito, porque a atitude de quem 
reza verdadeiramente é a daquele 
que se sente profundamente necessi
tado. Sentir-se necessitado é abrir
se 'inteiramente numa disponibilida
de de coração ao , Dom de Deus 
que, no caso" , aparece pelas "mo-

' ; . . 
ções" do Espmto Santo. , 

:a então também que se percebe 
mais claramente as 'razões e as mo~ 
tivações se falsas ' ou verdadeiras 
" que levam , a própria pessoa que 
discerne a aceitaI; ou ,a rejei!ar aqui
lo que se 'aptesenta comopossibili-

• 



dade de escolha. Haverá 11m mo
mento nessa longa oração de escutá 
e , procura em que, com os dados 
que se tem em mãos, chega-se a 
uma convicção: "é por aqui, por 
esse caminho, que Deus , me chama. 
Se deseja ser sincero ·e coerente com 
este jongo caminhar, deve-se acei
tar o que se conseguiu perceber mais 
claro, como indicação forte da von
tade de Deus. 

Santo Inácio, no Livro dos Exercí
cios, ao falar do discernimento para 
uma escolha de estados de vida (ns. 

, 169 189)" coloca todo o proces
so num clima e ambiente de oração. 
~ por isso que ele sugere que se 
conclua a "eleição" este processo 
de escolha diante de Deus, apre
sentando-lhe a escolha feita (n. o 
188), com entrega de doação e ora
ção de ação de graças. Isso que é 
dito mais diretamente de grandes es
colhas e decisões, podemos aplicar 
às escolhas' e decisões menores. Se 
foi Ele que nos ajudou a discernir, 
'é Ele que deve receber de volta a 
nova disposição para recomeçar. 

2.2. Atenção maior 
à coml!nidade em que . ' 

se VIVe , , 

Nesta busca' da vontade 'de Deus, 
através da escuta da Palavra, a Co
muilidade, a "fraternidade", como 
hoje se prefere falar, apresenta-se 
como mediação significante desta 
busca; 

Todo cristão e muito mais o re
ligioso, entra na comunhão com o 
P~i na e pela , experiência fraterna. 
Aliás" optamos como religiosos, vi-

o. •• , • 

ver e crescer numa que, através de 
sua:' Palavra enca'mada está seinpre 
nos chamando como grupo ' eclesial. 

" Portanto, as ,pe,sso;ls concretas da 
comunidade também têm rugo a ver 
e a dizer, a respeito de umdiscer
nimento pessoal. A Palavra de um 
Superior Maior (Provinciru) e a de 
um Local (Coordenador) !ieveria ser 
levada muito em conta nestes mo
mentos, já que poderão ,objetivar o 
pensamento mais global de um gru
po. O mesmo se pode dizer tam
bém dos outros membros da comu
nidade, ainda que em menor escala. 
Haverá sempre algum(s) membro(s) 
da comunidade, não todos indistinta
mente, que são mais acolhedores, 
amigos e mais capacitados (dotados) 
para ajudar num discernimento. 

2.3. Despertado continuamente 
pela consciência histórica 

, Finalmente, não perder de vista 
no processo de discernimento aquilo 
que se conceituou de "consciência 
histórica" ou de "abertura aos si
nais dos tempos". Deixar-se cons
tantemente questionar pelos fatos e 
acontecimentos exteriores, grandes 
ou ,pequenos, e que ,envolvem ine
vitavelmente toda ' pessoa que de
seja responder às situações de seu 
tempo e lugar. 

, A busca e a procura deve estar 
pois voltada às circunstâncias sócio
político-histórico-culturais da Igreja 
universal, das Igrejas locais, da 
Congregação Religiosa em questão 
'e do ambiente em que ' se vive ' e 
trabalha. ' ' , 

Dessa fornia;procUra-se levar em 
',conta e, estar bem ciente não s6 de 
uma problemática atual existente, 
mas também 'das respostas ou cami
ilhos de soluções que já estão sendo 



libertos portlXlaS"iaS : paFtes' ·E ri . fica e que clamá. no·interior:de uma 
';diséeroimento : ' entãoi ' ·íletá ·· ·muito :comunidade;. d'aquele que· está 'à frétt-
. Objetivo ·e realiSta;, " ... ' . '. :te 'dela e no interior .. d~ 'cada '. uin 
".,: ' ... .: .. .. -;' .'" .'V' ,: . , . . dos' membros da mesrllá. .. :(cfr. ··Gál · 
'3,. : Discernimento . 4;6). '. : .. 
'. '. '6 deliberação ' ''comunitária . . ,. 6n914 da"PerfectaeCaritatis" 
' . . . " , ' . . . falit em "suboiissÍío n~ fé ~. . que 
" . Com as' · noções . anteriormente leva . a um serviço de todos os ir
apreendidas; '-fica ' mUito fácil agoramãO$ em Cristo; .. " Isto significa 
. definir odisce1l1imentocomunitário, ' que o réligiosopela sua . çbedi~ncia 
' sl?m muita necessidáde de ulteriores obsequiosa estará mais . atento e ' dis
·éxplicações. Trata"se de perceber e . posto para SERVIR 'a seus irmãos 
distinguir as . moções 'internas do Es- ,mais próximos e a todos os cristãos. 
'pírito Santo no interior de uma co- . ~se novo .enfoque de.' .obediência 
I'nunidade. Para ' 'isso, supõe-se que .leva necessariamente Aquilo que nos 
'haja nas ' comUi1idades,~ivers?B ti- . propomos analisar ·agora. Pois, colo
pos de encontros, formaiS e infor- . cal-se em atitude de escuta do Es
mais, nos qua~s a tônica fundamen- . pírito Santo para um melhor serviço 
tal é o respe;!? pela presença do . dos irmãos e da Igreja é um passo 
Outro (o Es1'ITI~o 4e Deus) no ou- . corajos'o que se dá em busca do dis-
tro. Tal descerrumento se torna co- cemimento comunitário. . ' 
munitário, porque é exercido pela : .' 

-'comunidade :e . se realiza sobre as .'3;2. Situação sóclo-religiosa . . . 
'moções do ,grupo" comunitário. ' . . . . 

• • • . .' . 
i ::B iniportante situar bem este as- ' : Fala-se .muito: em discernimento 
' pectoc(jmuni~~rio; dentro do que é .e. deliberação comunitárias. Vimos 
:a .obediência re1igiQ~a .e de uma si- ,experiências que se .. realizam aqUi 
,iuação sópio~religiçisa .. em mudança. e . ali. Todas tentam realizar aquilo 
pemoramos 'um:PQuc'o mais nesta que se apresenta 'como um ideal de 
localização. A s~gUir; insistirei ria vida de um g[\lpo que deseja . dis-

.qeliberação pr9prianiente .dita. . . c~mir a ,vontade 'deReus edeli~ 
, " . . . .. '.. rar junto Sobre ela e Isto, como la 
3.1. A obediência leva se percebeu, soba. luz do Espírito 

" . ' . ao 'discernimento commiitário . Sa.nto. . 
.' : . . .) , ". ..' . Na . introdução. já tocamos leve
:. Sabel1lOs que ' · obedi~ncra é mist~ mente nesta volta ao que fora mui

.rio de cOinunlj.ão, enquanto entrada to praticado na·.Vida religiosa mo

.livre e corajosa' .no· desígnio de Deus, naca! e mesmo por muitas Ordens 
,pela ' es.cuta . iltenta dos' apelos da religiosas. 'Dois fenômenos . psico
Palavra (cfr. 2.1.). sociológicos atuais ince,ntivam ~ão 

só as pesquisas mas mUito especlal
. mente, as experiênCias de discemi-, Esta entrada decidida e esta es

,cuta; para expriIÍ1ir e · manifestar 
. ~el!\mefite . a. comqjJhio : áo Pai em 
. Cristo e aos irmãos: que nos cercam, 
, ~upõe · abertu~a' a? Espírito que uni-

· mento comunitário. São eles: 
.- ; .... ': .. . . :.-; . .... .. -.... ; . . . 
· . a) . A descoberta dosfenôme
nos que envolvem ,lodosos grupos 



· socioIógicps . na sua. .existência, . na comu~. Daí:, que pode ;revestir for
$Ua vitalidade e ,!la sua ação, ' Tais ' mas divers,as, semmdo o tipo de d~
fenÔlnel\os vieraI!l apol\~ar ,para ,!S . i;isão .e segundo as . difere,!lças cjas 
'grupos religiosos n(}vaS formas ' de · comunidades. As elÚgêncjal\ varia
agluti,nação · (pequenas . com unida- rã(), conforme . as. circunstâncias, 
des), de participação (maior coIabo- . ..' 
Tação 'e ' subsidiariaedade) e ' de ' in- . Apresentarei a seguir um esboço 
ter-relácionamento (maior necessi- de dinâmjca, que pode ser adaptada 
· dade de conhecimento :pessoal nu- . aQ grupo · colmwÍtári.o. As cw.coeta-
nía linha de maior profundidade). pas que apresento j;í. são. 1'Iuto.., de 
, . ' . .' '. ' análise de experiências realizadas e 
, b) A nova imagem do chefe . são necessárias 'à deliberação coinú-
.de empresa com sua assessoria téc- nitária. EiI as retirei de um artigo 
oica e a re-situação dos subordina- rle Maurice Giulia.ni S. J. "Délibe

.. dos como agentes de transformação, ration" em "Vie Consacrée", n.o 44, 
rendimento e, conseqüentemente, co- maio/ junho 1972. Esquematicamcn-
· mo participantes das decisões da . te temos: ' . 
empresa . . ' Esse fato, apontou tam-
bém um novo caminho a ser expIo- l.a} Apresentação da ques
rado e vivenciado nas comunidades tão. Um;t questão bem determinada 
religiosas. ' Não que queiramos com- . por um estudo . prévio. Que seja 
· parar a Vida Religiosa a uma em- considerada importallte para a si-
· presa; com todas as deficiências de . tuação atual e o ·futuro. Que ;ttinja 
uma analogia, o que se procura a vida do grupo; para que todos 

.' se sintam motivados. aproveitar dela, na nOVa visão de , . ' . 
!lossa& comunidade$, são certas mO-: i .2.. a) . :Entra!ia n,a deliberaçãf,l. 
dificações que engagem mais pro- çonsta de 2 fases sucessivas. Num 
fundamente a vida apostólica de primeiro tempo a comunidade Prp
.cada membro, numa vida de o~ cura reencontrar o que lhe é funda
.!fiência comunitária melhor situada. mental e .. não está ligado à questão 

· . Por . exemplo, o (a) Provincial 
;que é assessOrado (a) por um gru-
· po de religiosos competentes e · en
tendidos em diversos problem~s 
também técnicos; o (3:) superior (a) 
ou coordenador (a) local que reúne 
periodicamente seus irmãos e irmãs 
para expor e analisar com eles os 
problemas da Casa, etc ... 

, 3.3. A ~eliberaçã~ 
propriamente di~ 

" . . 

· Trl\~a-~e j4dq .Dl0 I!le.f4,) em que 
. Q .discernimento se exerce .em vista 
lIe ,uma decisão ' a ser tomada em 

. ~ • • . o ,", ' . ' , -" .. ' ":- c ·· ~ . • ",_ ",_" " 

apresentada: revisão diante de Deus, 
. descortínio apostólico do grupo, 
conjunto das exigências . de oração 
e comunhão; é um tempo de ITlaior 
c.ontado com a Sagrada Escritura: . . ,' ,. . 
momento de "purificação". Num Se
gundo momento, deixa-se que aque
la "purificação" progrida na medida 
em que se estabelece a veracidade 

. das relações do grupo, numa toma
da de ' consciência maior do "peca
do coletivo": aceitação mútua e 
perdão mútuo. . 

. ~.a) . T!llllpo de prO(;ma. :l3x
periência centra1 li!' discernimep.tp . 
Intensificação da experiência ele dis-

• 



, eernimento, iniciada pela purifica
ção do grupo. Agora .0 grupo entra ' 
em reflexão comunitária, sempre al-

, ternada . com a oração. individual ou 
a ,oração em grupo silencioso, tendo 

· sempre como referência o Evange
lho. Portanto: 

• Reflexões centralizadas na Pa
lavra de Deus. 

• Ocasião de ouvir exposições 
informativas que esclareçam sobre 
pontos · da vida da Igreja e proble
mas do mundo moderno, com pos
sibilidades de uma ulterior troca de 
idéias em grupos. Contudo, tanto 
as exposições como as trocas de 
idéias não atrapal,hem o clitna de 

· oração e de receptividade. 

• Durante esta dupla série de 
, intercâmbios é que se vai achar o 
melhor momento para se voltar à 
questão apresentada e voluntaria
mente um pouco esquecida e dei
xada de lado na segunda etapa. O 

· grupo é que decide sobre esse mo
mento, . mas é ' certo que ele será 
ótimo, quando todos tiverem che
gado a um amadurecimento e liber
dade interior. 

4. a) A Decisão que conta com 
4 tempos: 

1. Reformulação da questão, 
agora já muito mais esclarecida, de-
finida e 'aceita pelo grupo: . 

. 2. Um tempo de escuta. Cada 
uni se manifesta no meio do grupo. 

· Em meio a um c1itna de oração si
lenciosa, nos' intercâmbios ou no di:

'.correr . do dia, cada Um é levado a 
expressar as razões pró e contra as 
moções que sente, as próprias mo
tivações e ao mesmo tempo,. 'pro-

· cu'ra , ouvir . os outros ' sem ' abrir d.:-
bates. ' .. 

.. ' 3. : Um tempO' .de partilha. O, in
.tercâmbio situa-se sobre as motiva
ções .. e as moções; é o próprio con
teúdo trazido para cada um que le 

· toma o objeto da deliberação. 
, 

4. O ato da decisão naquele .. 
momento em que o grupo se reco-
nheCe colocado em frente à decisão 
que então lhe parece mais amadure
cida, então decide-se:' ou através de 
um acordo explícito e unânitne, ao 
menos bastante significativo; · Ou 

· através do voto: secreto ou não; -
ou através do Superior decidindo, 
se o grupo o achar melhor, especial': 
mente nos casos em que pode entrar 
em jogo o "foro interno". 

5.a) - A Continuação. A Deli
beração não se encerra com a deci
são, porque esta só pode ser auten
ticamentt; a do grupo, depois de 
uma dupla confirmação: 

a) - Aceitação pelo Superior lo
calou regional, conforme o caso, 
que confirma a decisão (ou então ' 
ressalta novos aspectos do proble
ma), colocando-se no plano da obe
diência ao Espírito Santo que foi o 
da comunidade no decurso da de
liberação. A aceitação pelo Superior 
indica que a comunidade delibera
dora é aceita pela · comunidade total 
(da Congregação) de que faz parte. 

b) O reconhecimento pela 
própria comunidade da verdade es-

· pirituàl da ' decisão tomada; alguns 
sinais mais ' claros: . 

• Crescimento teologal, energias 
apostólicas, criatividade e invenção, 
estruturação interna da comunidade. 

. ' . Facilidade de integração àp6s 
: a decisão tomada: o tempo que de
, cOrre à decisão, dias ou meses, mo.i-



tra que ela concorda com a história . 
da . comlmidade e com o conjunto . 
de seus projetos e revela sua fe
cundidade. 

.. A provação ou os obstáculos 
não a põem em causa, pelo contrá
rio vão auxiliar a ser-lhe mais fiel. 

• O grupo fortifica-se em sua 
coesão, sua unidade, seu . dinamismo 
para uma meta comum. 

• A minoria, se houver, não sen
te rancor nem perda .de dinamismo, 
pelo contrário, participa· do esforço 
construtivo de todos, sem perder 
entretanto a nota particular que ex
plicou sua oposição e que mantém 
no grupo um fermento "não contor-

· mista" fllvorável ao progresso. 

· Síntese conclusiva 

Entrar no dinamismo do Espírito 
renovador. Creio que a teoria sobre 

· o Discernimento espiritual, é em si 
clara e fácil de ser apreendida. A 

· partir dela, reconhece-se também fa-
· ciln'lente o seu valor. 

Se as comunidades de Vida Re
ligiosa entrassem confiadamente. nes
ta dinâmica nova de busca perma
nente da vontade de Deus, muitos 
aspectos práticos de sua vida esta-

· riam sendo colocados em questão. 
Já começaríamos a perceber novas 
formas . de vivência religiosa, segun
do. aquilo que a Igreja e os homens 

· do nosso tempo esperam. . 

Mniias análises sobre ' a Renova
ção da Vida Religiosa feitas ulti
mamente, questionam a validade de 
certas experiências realizadas muito 

· rapidamente e sem a posterior ava
!fação e revisão. 

Um exemplo · dessas experiências: 
quando da passagem do tipo tradi
cional de obras apostólicas assisten
ciais, para o da promociqnal dos 

. marginalizados. A questão que se 
pode levantar no momento, a par
tir desse. exemplo é a seguinte: será 
que esta mudança é aquilo que a 
Vida Religiosa tem hoje de mais 
original para oferecer como serviço 
à Igreja? Dentre estas análises, re
comendo duas, a de Aleixo Maria 
Autran, em Comunidades Religiosas 
e Missão Apostólica, (Vida Religio
sa, Temas atuais, Coedição Vozes! 
CRB) e a Entrevista de Jean Marie 
Roger Tillard, OP, dada à revista 

· Vida Religiosa e publicada em Con
ve~ência (maio 1976, n.O 92) 
sob o título: Evolução da Vida Re
ligiosa. 

Acreditando-se na validade deste 
processo de discernimento, imedia-

· tamente cria-se condições para sua 
· aplicação em cada caso particular. 
E ~a vez que se criou o hábito 
pessoal e comunitário de discernir 
segundo Deus, pode-se estar certo 
que não tardará que se descubra 
sempre nova a face da Vida Reli-

• · glosa. . 

Termino ' rezando com o apóstolo, 
para que nós religiosos, entremos 
no dinamismo do Espírito renova
dor: 

"Peço' ao Deus de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê 
a vocês Ç> seu Espírito que os fará 
sábios e revelará Deus a vocês, para 
'que assim o conheçam como devem. 
"Peço que 'abrasuas mentes ' paia 
que vejam li luz; e conheçam a Es
perança para a qual ' os chamou .. .", 
· Ef 1,17-18' . . " 



, , 

, . 

Frei Hubert L,epargneur, OP 

' . Convém introduzir a reflexão so
bre novas formas de nucleação dos 
cristãos da base pela lembrança de 
que não é nova a dimensão comuni
tária da vivência da fé. O sinal cris
tão da cruz se traça no papel p()r li

"Jiba horizontal, que representa a co
-munidade dos chamados no seu as-
-pecto histórico e social, cortada no 
meio por uma linha vertical signi
'ficando a dimensão transcendente. 
· Cristo ,situa-se no centro, articulação 
"entre a comunidade humana deste . : . . , . 
· mundo e o Verbo Divino que seen
camou para restabelecer a plenitude 
da~ relações com Dell$. Em ordem 
q1,le ~voca a história da Igreja, o ~-

. . . 
g\lIDte esquema visa apontar os as-
pectos da comunhão eclesiaJ. 

'1. A comunidade ecleslal 
primitiva 

· . 
O . cristianismo .enxertou-se nO 

tronco do povo hebreu: o desígnio 
de Deus passou . pela formação de 

.llm povo i:leito. para a salvação de 
todos. Do povo hebreu, fundamenta-

418 , . ' 

, 

do na aliança do Sinai a fim de 
constituir o Povo eleito . para a sal
vação messiânica, à Igreja, povo dos 
crentes espalhados nO mundo, sub
siste o traço comum de comunidade. 
São comunidades de itmãos por ter 
achado um Deus Pai a quem falar. 

J,esus revelou-se Filho à procura 
<;Ie irmão P!lra sebenefidarem da 

' renovada Aliança com Deus e Pai. 
O Verbo é seu Filho Unigênito. So
mos chamados a ser filhos adotivos 
e a .entrar assim na casa do Pai 
eterno. 

Desde o início de sua vida pú
blica, Jesus associou-se ' a compa
Jibeiros que ele .ensinou numa cot;l
vivçnci!l diária de amigos e irmãos. 
Os Doze são progressivamente as
sociados a \lma ín..is~ão de preg\l
ção e misericórdia (Mc 3, 14; 6, 
7-13). O Filho do Homem não es
çOlIQ,e que v<li passar pelo ~ogo do 

. sofrimelltp e da morte, e que seus 
discíp\llos terão que seg\li-Ip, mais 
cedo oU mais tarde (Mc 8, 34-37; 
Mt 20,22; Jo 12,24 55; 15,18). A 
figllra do Messias pe:Jl\ q\laI é rapi-



" 
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, , ' Até o fim d,o mundo" " .. - . . . . . 

a união fraterna ,dos disclpulos, ' 
, 

seu amor mútuo, .. 
será sinal fundamen~al de sua pertença 

à famllia de Jesus, 
o vinculo da comurihão é também 

, ' 

o vínculo da perfeição, a caridade, 
, ' 

'--~~----~------------~--------------~ 

:,damente identificado pelos discípu
.los é um personagem 'em estreita 
, comuilhão com o povo que vai redi
, niir: O conteúdo do ensino é Mmo
',gêneo; O segundo mandamento é 
.semelhanté ao primeiro (Mt 22, 
:3 7 s.) . Até 6 fini. do mundo; a 
'união fraterna dos seus, seu ainor 
,.mútuo, será sinal fundamental de 
"sua : pertença à família de Jesus. ' 
• 

" 'Os ' Atos contam os episódios pc
'los quais passaram esses irmãos a 
:partir 'da Ressurreição ' e de Pente
',costes; que fizeram todos comunga
Iémna' mesnia fé e, no ' mesmo Es
'pírito de testemunho. A "fração do 
,pão'; e uma convivência litúrgica e 
:.caritativa unem a prlnieirá geração 
dos seguidores de Cristo CAt 2,42}. 
Falou-se em comunhão de bens (At 

,4,32), : organizaram-se coletas de 
,solidariedade nas necessidades desta 
vida (Rom 12,13; Gál 6,6;2 Cor 
:8,4 ). O sangue s'elou a fraternidade 
-40s fiéis que tiveram união de fé e 
~coração 11a tnrbulência das perse
,:guiç!íes (2 Cor 1,1; Heb 10,33; 1 

Pdr 4,13). ,Unidos no , testemilÍlho 
da mesma Bol!. .Nova,. na viv:ência 
das mesrnasbem-av,entm'ança&; !j.lis 
fadigas ,dos mesmos trabalhos apos
tólioos (J:'il 1;5), ' " 

, 2. 19reja universal, ' " , 
Igrejas particulares ' - . . . 

.. 

, Os Apóstolos formatam uma ' cO
munidadé antes de chefiar separada

, menie a's comunidades fundadas pór 
eles. O aumento ' dos fiéis e a ' disse

' niiiiação da ' m,issão 'obrigaram, , com 
efeito, à descentralização. O Cristia-

, " 

nismo partiu para conquistar, a seu 
modo, o mundo civilizado. O pólo 
eclesial da plenitude (esponsais de 
Cristo com suá Igreja) é formado 
pela Igreja Universal, dominando 

, tempos e espaços. Ela se recruta no 
, entanto pelo pólo irradiador da Igre
ja local" pela base, como se diria 

'hoje, em contato com a diversidade 
das comunidades humanas. ' Q eris

, tianisino ,forma lima Coinunidade, 
,esteja ela na Diáspora, e militas 
comunidades dentro dela, sem ,tir!!r 

',419 



seus membros das comunidades fa· 
miliares. e políticas às quais perten· 
cem naturalmente. 

O bispo preside uma comuoida· 
de, a Igreja particular crescendo em 
tamanho descompôs-se progressiva
mente em vários núcleos, sem nun· 
ca ter deixado até agora de consti· 
tuir uma Ekklesia no sentido rigo. 
roso. A paróquia é comunidade, na 
comunidade diocesana que é a Igre· 
ja local ou particular. Como escre
vemos em outro lugar: "Igreja lo
cai e Igreja universal são a mesma 
Igreja, não só porque participam do 
mesmo mistério salvífico em Cristo 
ressuscitado, mas porque seus ins
trumentos sacramentais são multi
plicáveis e indivisíveis. Queremos 
falar na Palavra e nos Sacramentos 

. que estruturam historicamente a 5a
cramentalidade da Igreja" (Igreja 
Particular, Ed. Loyola, · SP, 1974). 

Crescendo, a própria paróquia 
que não é eterna, nem na sua essên
cia nem na sua forma atual, deve 
alimentar, suscitar ou permitir a for
mação de núcleos menores de vi
vência cristã mais personalizada pa
ra que a fraternidade encontrasse 
melhor expressões diárias de solida
riedade. As comunidades eclesiais 
de base situam-se aqui. 

3. Qual é o vínculo 
da comunhão? 

O vínculo da comunhão é tam
bém o vincillo da perfeição, a ca
rid ade, respondeu São Paulo. Isto 
decorre da união evangélica dos 
dois primeiros mandamentos. Valo

. rizando hOje a atuação político-so
:dal, atuação . que interessa mais es
"peeificamente' o depàrtanierito moral 
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da vivência e reflexão cristã, arris
camosperder de vista que aquilo 
que cimenta a comunhão de todos 
os cristãos, ora no nível universal, 
ora em nível local, não é tanto de 
ordem moral, mas essencialmente 
de ordem teológica. Entende-se por 
aqui o conjunto da vida recebida 
pela Igreja e formada do exercício 
da fé, da esperança cristã e da ca
ridade salvífica. Em nenhum outro 
elemento achamos o essencial da vi
dà cristã, que é a vida com Cristo 
ressuscitado, no seu Espírito, a ca
minho do Pai. 

Observamos o caráter comunitá
rio da fé (o Povo dos crentes trans
mite de geração em geração a men
sagem que provoca a fé e lhe dá seu 
conteúdo intelegível de revelação), 
da esperança (a da Jerusalém ce
leste, essencialmente; secundaria
mente a de formar uma sociedade 
terrestre fraterna e justa, com a 
graça de Deus) e da caridade (os 
dois primeiros mandamentos e as 
suas repercussõespolítico-sociais). 
Todo o resto no cristianismo é su
bordinado a esse cerne. Os sacra
mentos, que visam . a constituir e 
alimentar a nossa comunhão coDi 
Deus e, simultaneamente, a nossa 

. comunhão com os outros, e a orga-
nização eclesiaJ, presidida pelo .Pa
pa, grande servidor desta comunhão 
que · ele tem por missão confortar, 
sustentar, testemunhar, alargar e 
manter de · toda maneira na unida
de teologa!. 

Os . elementos culturais não são 
desprezíveis na formação, expressão 
e manutenção da comunhão, mas 
devém ser relativizados. Quase · to
dos são suscetíveis de evolução, de 
adaptação, de discussões, para que 
sirVaui melhor .o propósito da união 



dos . espíritos e dos corações no dia
a'<lia da existência h'lmana. Em 
meio à. Palavra e aos Sacramentos' 
que convocam à comunhão e per
fazem-na, destaca-se a Eucaristia, 
também chamada comunhão por 
antonomásia. Ela exprime a dimen
são ao mesmo tempo sublime e 
transcendente da comunhão (Cristo 
assimila o comungante ao e no seu 
Corpo Místico) e seu caráter con
creto, histórico, sociológico. Em toro. 
no do sacrifício eucarístico girou 
sempre a comunidade cristã, desde 
a comunidade primitiva até o núcleo 
atual da comunidade de base, pas
sando pela Igreja loca:! quando to
dos podem se reunir em redor do 
bispo, e pela comunidade paroquial 
quando uma missa podia ainda reu
nir . o rebanho conduzido pelo pá
roco em nome do bispo. 

4. As origens e a razio 
• 

de ser da vida religiosa 

A vida Religiosa é fundamental
mente modalidade radical da con
sagração ' aDeUs. Esta consagração 
ilO Deus de Cristo é inseparável de 
melhor entrosamento na fraternida
de concreta dos cristãos atualmente 
vivos, sobretudo os mais próximos, 
Esse tema é tão importante que 
não pode ser esque.cido nem sequer 
numa exposição . rápida; mas não 
será aqui desenvolvido, por . não ser 
Constituído o enfoque desta reunião 
de provinciais pelo problema do en
trosamento interno nascomunida
des religiosas. 

, 

inevitável, contudo, o confro!1to 
entre as ' vivências comunitárias dos 
batiz~dos que , acrescimtaràm pro
messas ou votos, engajando-os n\lma 
vida " comum regulamentada ' por 

Constituições específícas, e as ten
tativas contemporâneas de vida co
munitária empreendida por motivo 
evangélico da parte de outros cris
tãos. Não existe nenhum motivo 
a pnori para sofrer algum comple
xo, ora de inferioridade, ora de· su
perioridade, neste honesto confron
to que pode, pelo contrário, enri
quecer ambos os lados. Os leigos 
não podem deixar de respeitar, por 
seu lado, um comprometimento vi_o 
talicio que poucos aceitaram e que 
não é pouca coisa. Os religiosos 
não deixam de respeitar um enga
jamento de batizados que, sem vo
cação religiosa específica, estão de
cididos a ir além do mínimo neces
sário à salvação, e tentar experiên
cias de vida comunitária, por pura 
convicção cristã e lógica apostólica. 

5. Articulações comunitárias 
na igreja local 

Deixando de lado o problema dos 
mosteiros e conventos dos religiosos 
isentos, por bem sucedido que seja 
uma Comunidade Eclesial de Base, 
nunca substituirá a Igreja local. 
Tem que se inserir nela. A Igreja 
local tornou..sehoje de dimensões 
tão vastas que, realisticamente, so
bretudo no. contexto despersonali-. 
zanteda grande cidade inoderna e 
de suas engrenagens anônimas, a 
vida . cristã deve se exercer e sobre
tudo se abastecer em nucleações 
menores. Hoje em dia, o mesmo 
verificou-seem relação à paróquia, 
que não podendo abraçar muito 
campo de atividade do cidadão, .dei-
... . . .. . 

xa margem para. outras lDlclatl-
vas, oficiais ou , privadas, vindo dÇl 
alto ou da base, a fim de formar 
estas famosas comunidades ' de base 
sobre as quaís pretendemos refletir: 

•• . . . 
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,A teologia ' devedei:xa~ ' claros os 
dados seguintes: ' As origens , doa co,.: 
munidade ,de base são e devem ser 
muito diversificadas. , Não têm elas 
necessidade de surgir comO de~c 
membramento da ' paróquia ou a 
ela , recorrer para sua direção. Con
tudo; entre irmãos uma informação 
fornecida ao vigário, representante 
da paróquia, a respeito de que 'exis~ 
te,' no território de sua paróquia 
utnacomunidade que se reclama de 
plenaeclesialidade, parece-nos alta
mente aconselhável. Ou será que a 
comunidade, quer fugir da ajuda que , 
a :. paróquia ' poderia ' esperar ' de ir
mãos mais ' disponb/eisou melhor 
organizados? Em outros termos, não, 
existe ,'necessidade teológica ou t:a~ 
nônica : para 'fazer depender toda e 
qualquer comÜnidade déste tipo, ul
trapassada sua fase de indefinição e 
constituição mais ou menos às 
apalpadelas fazer: depender da 
paróquia. , Parece-nos obrigatória 
cóm e ' dentro da igreja local, que 
coincide em geral com a diocese . .. 
, ,' Isto não exclui a existência das 

Ordens religiosas diretamente vin
culadas à Igreja universal através da 
obediência ao Papa. Contudo: 

, 1) , Esse fenÔmeno correspondea ' 
uma fase adiantada da vida da co
munidade visando "professos" que 
são verdadeiros "profissionais". Não 
condiz com o caráter singelo da 
maioria das comunidades de base. 

2) Essa vinculação é ordenada ou 
explicitamente aceita pela Santa Sé 
e responde aum serviço eficaz da 
Igreja: na sua dimensão de univer
salidade 'supranacional e missionária 
(basta evocar a mobilidade dos reli
giosos, suscetíveis,por obediência 
religiosa, de passar de um país para 
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outro ,que mais neçessita <;Ie1es, ~' '?! 
que não acontece com l\S comimida.-. 
des ' de base, de -tipo comum). ' 

, " 3) O processo normal de 'rec~ 
nhecimento de uma nova família re'"' 
figiosa passa pela fase do , reconh~ 
cimento no âmbito diocesano. 

4) Chefe e responsável principal 
da , pastoral da diocese que ' lhe é, 
confiada, o bispo pode proibir (deli-l 
tro ,da disciplina católica, Ünicamen ... , 
te, .é claro), no ,território desta Igre
ja local; a ' atividade de , uma comu-: 
nidade que lhe seria suspeita. 

"Essas colocações não sUPenteil~: 
dein , ,que toda comunidade de base~, 
Para se formar, deva pedir licença, 
prévia e explíCita ao bispo, o que: 
seria reduzir exagerada e abusivl\~ 
mente a livre criatividade e , adapta~, 
bilidade dos cristãos. A Igreja não' 
tem interesse em esterilizar as in
venções validas da base. Não pode 
ela se expandir nem sequer se man
ter no mundo , de hoje, sem. inicia
Üvaª deste tipo. Seria ridículo que 
as congregações religiosas sentissem 
aí uma indevida concorrência. Isto 
não tira nada da responsabilidade 
dos pastores sobre seus rebanhos. 

6. Conclusões 

, 1) A dimensão comunitária da 
vida cristã exige abertura imiversal 
à totalidade das (outras) formações 
comuiJitárias dos cristãos do mundo' 
inteiro, assim como ao Mistério 50-. 
brenatural de nossa comunhão na 
vida trinitária. 

2) O realismo desta dimensão 
comunitária, permanente no misté-' 
rio da "comulihão d~ santos" ex
plicitado por Pio XII , (;om , a -ex-



pressão de "participação 110 COrpo 
Místico de Cristo", apela em geral, 
no entalHo, pará a conctetizàção 
em moldes existenciais e humanos, 
em estruturas vivenciais de inspira
ção mais ou menos familiar. Situam
se aqui as Comlmidades de. Base. 
Todos os membros destes grupos 
visam a formar comunidades cujo 
tipo estrutural de socialização de
pende de fato, do meio social de 
seus componentes. Os cidadãos das 
classes menos favorecidas não se 
socializam, não estreitam sua socia
lização, não se relacionam entre ~i 
para reforçar seus liames, da ma
neira como as classes inédias-altas, 
que frequentam o Rotary, o Lions, 
ou outros Oubes menos famosos. 

3) A concretização delimita o 
campo da comunidade restrita, nor
malmente recJCUtad~por(:ooIlta~~o 
(apesar de serfrindaineÍltaloti ~t· 
tualmente aberta). Determina queD:) 
são seus membros, bs quais saem 
do anonimato (criticado na cidade 
moderna assim como na · paróquIa 

. gigantesca) . . Porém todos unem-se 
entre si, não por pura simpatia na
tmal, . tropismóafetivo,não por 
simples comodismo pragmático, mas 
em. decorrência do fato básico de 
"estàr COril ° Senhor, para sempre" 
(1 Tess 4,17), isso é, por causa de 
Cristo. 

4) Para alimentar esta comunida
de como núcleo cristão, não basta 
um programa bem elaborado e efe
tivamente levado à execução no 
plano da ação social. É preciso um 
mínimo de" eséuta . comum da Pa
lavrá de Oeus, de trocas a respeito 
de seu sentido para seus membros, 
e de celebração litúrgica, centrali
zada em torno da celebração euca
rística, na medida do possível. 
"Quem come a minha carne e bebe 

• o meu sangue, permanece em mllIl 
e · ·eu nele" (J o · 6,56). "Quein Iião 
ama o seu irmão, a quem vê,não 
é possível que ame a Deus, a quem 
lIãovê" (1 Jo 4,20). "A graça es~ 
teja com todos vOs". 

. . 

• 

CELAM, Conclusões de MédeDín, 1968, VIII, 10. 

Para os cristãos, tem uma Importância 'particular a forma comunitária de vida, 
como testemunho de arrior e de unidade. A bàli"juese nãb pOde, · portanto, IImitàr·se 
às ' dimensões Individuais da vida. As Comunidades cristãs de Base, abertils ao 
mundo é nelas inseridas, têm de Ser fruto de evangelização, assim como sinal que 
confirma com fatos a Mensagem dá Salvação. . 
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Esquema apresentado 
por Frei Hubert Lepargneur, OP, 
na Assembléia da Regional CRB-São Paulo, 
em 11 de maio de 1976 

. I. Haveria justificação e interesse 
para lima avaliação teológico-pasto
raI do fenômeno e de suas COFse_ 

quências presentes e futuras, inclu
sive para a vida religiosa? 

1. Um fenômeno notável 

A multiplicação das Comunida
des de Base, quaisquer que sejam 
a definição ou indefi:iJ.ição das mes- . 
mas e o valor que se lhes pode 
atribuir, constitui um fato incontes
tável, do qual devemos partir como 
de uma realidade que nos interpela. 
Muitos religiosos e religiosas parti
cipam no país de . encontros com 
leigos de toda espécie, no intuito 
de .. prestar "depoimentos'.' e ouvir . 
"colocações" a respeito das . expe
riências . vivenciadas comunitaria
mente nas chamadas Comunidades 
de Base. Esse é um segundo fato, 
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que nenhum superior pode ignorar 
ao planejar a pastoral de sua comu
nidade, . porque o fenômeno atinge 
de certo modo todas as Ordens e 
Congregações . . 

Não faltam encontros e depoi
mentos no sentido de refletir a sub
jetividade cristã engajada neste tipo 
de experiência que empolga como 
uma novidade libertadora. :s verda
de que os testemunhos versam mais 
sobre experiências recentemente ini
ciadas, ou pelo menos em fase de 
estruturação, do que sobre tentati
vas que evoluíram até desaparecer. 
:s verdade também que os docu
mentos que chegal;Il às nossas mãos 
versam mais sobre grupos da peri
feria das grandes cidades ou do 
meio ainda culturalmente rural do 
que sobre grup'os urbanos, .rnais re
presentativos da civilização integra
da de amanhã. 



, QI.lem' sê sente respónsável ' pela 
evoluçãO, da' pa~toral; , dá' vida cm" 
tã; ' ou' de uma comunidade religio
sa' no ' Bi:asil, dificilinente achará ' suo 
ficiente a: partilhá das experiências' 
. ' por preciosa, ' siihpática e ' neres" 
sátia que sejà , (a tal ponto que é' 
de ' se desejar uma iIiformação mais 
sisteniática, da pârte das Ordens e 
Congregações, " sobre as experiên
cias de' Coinuilidâde de Base, no 
sentido do ' presente esquema, nas 
quâis participam seus religiosos," 
sUas religiosas) - sem o recuo bí
blicO·teológico que permita 11m a 
avaliação pastoral de maior objeti" 
vidade. Preocupada com esse pro
blema, a CRB - Regional São 
Paulo prOpôs aos proviIiciais, às 
proviIiciais, uma sessão de reflexão 
que permita a respeito do assunto, 
não só trocas de experiências, mas 
também sugestões é' encaminhanien
to de avaliação crítica e prospecti
va;, eventualmente com a colabora
ção de' aJgúns teólogos ou outros 
peritos' da região. 

2, Um' fenôDielio desa6ador 

As Comunidades de Base, fre-
, , 

quentemente, entendem recomeçar 
a partir do puro Evangelho a vi
vência comunitária do cristianismo, 
numa forma: adaptada a nosso tem
po~ :fl difícil não perceber que esse 
é' tiro desafiá às formas mais tra
dicionais ou antigas de estruturação 
da vida cristã e das comunidades' 
religiosas. Se os' novos núCleos re
presentam hoje em dia a corrente 
de maior dmaIDismo da vida cristã, 
ás Ordens e Congregações não po
dem, por farisaísmo, comodismo, 
cegueira Ou simples distr'ação, dei
xar trinisitár eSse fluxo vital na 
rrent'e deres sem quase tomar co-

nhiicimento dO" que se está" passan4' 
do: O desafio não' é· supemciá4' 
ãtiiige pelo contrário ' a própria ra'
zão ' de ' ser da comunidade religiosa' 
de ,estilo clássico; sua. viabilidade
atual, sua sobrevivência no futuro; 
sua estruturaçãb ' eni' terÍl10s de fide
lidade ao Evangelho, lio amor fra
terno, à' irradiação social e apos
tólica. 

Teologia nada mais é do que' uma 
reflexão responsável. sobre esses da
dos da prática cristã. Diante de um 
fenômeno novo, ou relativaniente 
novo, não é verdade que ela teria 
que impor soluções pré-fabricadas 
em outrOs contextoS. A reflexão teo
lógica é simplesmente lima avalia
ção crítica da situação, à luz da 
Revelação bíblica e de dois milê
nios de eXperiência ecleSial, que te
mos ' de prolongar e não de renllgar; 
de corrigir eventualmente e não de 

, 

esquecer. 

Uma vez justificado o trabalho' 
ao qual e no ' qual são convidados' 
os responsáveis maiores da' Vida: 
Religiosa' na Regional para eles en
trarem num' esforço de leal discer
iliinento, desejamoS situar ainda me
lhor o' presente projeto. 

n. Em que perSpectivas se situa 
O' presente exiurté da situação levan
tadÍl pelas Comuriidades de Base? 

1. As diietrlZes eClesiais 

MuitoS meiOs da renovação cris
tã falilin' eni Coniunidades d6 BaSe 
como do conceitO' que atualmente 
faz mais sucesSO'. Isto, talvez, não' 
bastaria para Situarmos em todo O' 

séu' realismo a preocupação que 
preside a 11m ' encontro de Superio-

, , 



res Maiores dedicado ao assunto. 
Na 'realidade, houve Úma·. opção ex-o 
pllcita, já efetuada pela Igr.eja lati
no~americana . a seu respeito. Lem
bremos alguns textos fUD,damentais~ 
Primeiro, o texto ' mais explícito de 
Medellin sobre o assunto: 

· "A vivência da comunhão a que. 
fói chamado deve ser 'encontrada 
pelo cristão em sua 'comunidade de' 
base', isto é, em sua comunidade 
local ou ambiental, que correspon
da à realidade de um grupo homo
gêneo, e que tenha lima dimensão 
tal que permita o trato pessoal fra
terno entre seus membros. Por con
seguinte, o esforço pastoral da Igre
ja deve estar orientado para a tran~
formação dessas comunidades em 
'família . de Deus' começando por 
tomar-se presente nelas como fer
mento, por meio de um núcleo, 

• • 
mesmo pequeno, que constitua uma 
comunidade de fé, esperança e ca
ridade. Assim, a comunidade cristã 
de base é o primeiro e fundamental 
núcleo eclesial, que deve, em seu 
próprio nível, responsabilizar-se pe
la riqueza e expansão da fé, como 
também pelo culto que é . sua ex
pressão. :É ela, portanto, célula ini
ciai de estruturação eclesial e foco 
de evangelização e atualmente fator 
primordial de promoção humana e 
desenvolvimento. Elemento capital 
para a existência de comunidades 
cristãs de base são seus líderes ou 
dirigentes. Estes podem ser sacerdo
tes, diáconos, religiosos, religiosas 
ou leigos. :É de desejar que perten
çam à comunidade por eles anima
da (...) Os membros ' dess as co
munidades, 'vivendo conforme a vo
cação a que foram chamados, exer
çam as funções que Deus lhes. con~ 
fiou, sacerdotal, profética . e real', 
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e façam assim, de sua comunidade, 
'um sinal. da presença de Deus no 
mundo' . . Recomenda-se que se fa
çam es tudos sérios de caráter teo-, 
16gico, . sociológico é' histórico, a 
respeito dessas comunidades cristãs 
de base, que hoje começam a sur
gir depois de haverem sido 11m pon
to-chave ' na Pastoral dos missioná
rios que .implantaram a fé e a Igre
ja em n,?sso Continente.. Recomen
da-se também que as experiências 
realizadas sejam divulgadas pelo 
CELAM e coordenadas na medida . 
do possível" (CELAM, Conclusões 
de Medellín, 1968, XV, 10-12). 

Essas linhas esboçam claramente 
um programa. São elas completadas 
no capítulo do mesmo documento 
que trata da Catequese: 

"Para os cristãos, tem uma im
portância particUlar a forma comu
nitária de vida, como testemunho 
de amor e de unidade. A catequese 
não pode, portanto, limitar-se às 
dimensões individuais da vida. As 
comunidades cristãs de base, aber
tas ~o mundo e nele inseridas, têm 
que ser fruto de evangelização, as
silil como sinal que confirma com 
fatos a Mensagem da Salvação" 
(Id., VIII, 10). 

As diretrizes gemis da aÇão pas
toral da Igreja DO Bmsil, publicadas 
pela CNBB para o período de 1975-
1978, aludem mais de uma vez 10 

mesmo -fenômeno, especialmente nos 
dois trechos seguintes: 

"1. Incentivar a renovação das 
estruturas eclesiais diocesanas, pa
roquiais e de base para que sejam 
realmente comunitárias ( ... ). 6. 
Suscitar e apoiar processos pastorais 
que visem à criação de comunida-



4es eclesiais debase~ seja , a partir 
gas paróql!ias e atrãvé!; <;le , grupos 
~a ,zona jitbana, seja' li partir das 
capelas nas zonas ~ais" (Ed. Pau-
l}nas, SP, 1975, pg. 42). ' 

.. , - . . . 
; ' Resta-nos completar pelo · n Pla

no ' Bienal de PastoraL do Regional 
Sul I CNBB (1975,-1977), que 
assim se expressa, no progr3JDa p:: 
-, "Pastoral das Comunidades . Ecle- ' 

siais de Base. Objetivo: Incentivar 
e ajudar as Igrejas particulares a 

• • • cnar e promover autenticas comu-
nidades eclesiais de base que pro
piciem mais corresponsabilidade c 
participação na ação pastoral. Con
~údo: ( ... ) A Comunidade Ecle
sial de Base se constitui como cé
lula vital desta realidade (o misté
rio visível da Igreja) porque favo
rece o ambiente de verdadeira co
Dmnbão ' de filhos de , Deus, onde 

. . ' . -se expenmenta a comurucaçao e a 
união na vida do amor, do serviço 
e do testemunho, tomando-se assim, 
fator privilegiado de promoção e 
desenvolvimento humano . . Justifica
tiva: A comunhão invisível da Igre
ja se expressa na realidade das co
munidades cristãs. No contexto so
dai . do mundo urbano de hoje, a 
estrutur·a :paroquial não possibiJit a 
suficientemente o relacionamento 
profundo entre as pessoas ... " 

2.. As .perspectivas específicas 
da CRB, 

, . .. 
. O fenômeno da formação das 

Comunidades de Base suscita mui-. , 
tos questionamentos que podem ser 
abordados pela psicologia, sociolo
gÍli; politiCologia, psiquiatria, histó
ria das religiões e outras ·disciplinas 
de .ciências humanas. Não cabe à 

CIU3 empreender estudos exaustivos 
' á respeito. ' 'Deve, porém, ' definir 
chiramente 'o ângulo ou os ângulos 
s.ob os quais , o fenílmeno a interes
sa .sobremaneira. A perspectiva do 
estudo, -ao qual a CRB-Regional 
~onvida os superiores religfoscis, é 
a do relacionamento ' da Comlmida
de de ,baSe coma' Vida ReligiOlia, 
do impacto que a primeira prodUz 
na vivência e eventualmente na es
trutura da comunidade religiOlia es
tabelecida a partir de um a tradição 
anterior. Após ter examinado du
rante anos, no período pós-concic 

liar, os problemas internos das co-' 
munidades religiosas, a Comissão 
Representativa da CRB-Regional 
achou oportuno que a atenção seja 
agora orientada para observação e 
reflexão relativas ' a problemas que 
situam as comunidades religiosas no 
seu contexto histórico-geográfico, 
prelúdio de uma pastoral eficaz co
mo de uma vivência religiosa .ou" 
têntica e que ' facilita o surgimento 
de novas vocações. Nem se deve 
recusara priori a idéia de que esse 
estudo possa sugerir diretrizes, quan
to à evolução da própria comuni
dade ' religiosa. 

m. Na área definida, convém 
enfocar os problemas mais urgentes, 
da al~da da CRB. 

N;ão cabe ao presente esquema 
preparatório substituir a reflexão , da 
Assembléia Geral, no sentido de 
enunciar soluções, nem sequer no 
de elencar os problemas que os Su" 
periores acham mais prementes n3S 
perspectivas coletivamente assumi
das. Entretanto, algumas distinções 
e . sugestões prévias são aptas a se 
revelarem de algum proveito. 

, 
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'. dã' defii:aição da 
' de .. .. Não é dtf 

gçonSelhar disCussões ' dlimoradas SO" ' 
bre o : que é e O ' que ' não é a' CO
munidade d~' Base: Para ' poSsibili
tar e: nortear' li discilss ão, baSta' 
uma· defiriição prévia;· esquematizan
do ' como modelo ' o ' que seria 'Ima:' 
€omunidade Eclesial de Base. Para' 
liste fim; sugerimos que se admita 
á ' defiiiição que achamos no n Pla· 
DO Bienal CNBB-SÍlf I: 

"A Comunidade Eclesial de Base 
é um ' grupo de pessoas, congrega
das pela Palavra de Deus, anima
das pelo Espírito; alimentadas pela 
Eucaristia, em unidade com seus ' 
pastores, ' que vivem a' mesma fé 
católica, celebram o culto e no seu 
ambiente testemunham, pelo amor 
mútuo, a obra da evangelização li~ 
bertadora" (Edições Paulinas, SP, 
pg; 30). 

, 

Um grupo de fiéis pode ser cha
mado de Comunidade· de Base, ou 
mesmo,. talvez, de ' Comunidade 
Eclesial· de Base, ainda que realize 
só imperfeitamente um ou outro 
traço desta definição, conquanto o 
mesmo tenda a satisfazer integral
mente a definição, proposta como 
padrão ideal. 

• 

2. EXistem problemas relativOs 
à pertença individual de um religio- ' 
so (de uma religiosa) a .uma Co
munidade de Base, e existem pro
oJemas rdativos à articulação do 
conjunto de uma comUliidade reli
giosa como ' conjunto de uma Co
munidade de Base, Em ambos os 
casos, porém, certos problemas le
vantam . rapidamente' a questão da 
eclesialidade da Comunidade de 
Base. 
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3: Piobl~\JIJI8" relativos à' pei1eÍi;,' 
Çâ' de' 11m oU pO'àcii5 membros de' 
'Dna comÍlllid8'dé religiosa a 'AUa 
CómUDidade ' dé' Base; Para fins me
todológicos; . sugerimos' decompor 
esse problema qlle encermvlÍrillll 
questões, embora inexistam solu
ções únicas para elas: 

. Qual o grau de envolviinento ' in
terno· do · religioso, que · sua comuni
dade religiosa lhe ' pede 1-

O que constitui o minimo de ex
pressão e de efetivação. da unidade. 
de ,ima célula de vida religiosa? 

Qual' o grau de envolvimeiito que' 
determinada CorilÜDidadti de Base 
pede (ou pode ~dfr) a cada um 
de seus membros? A seUs líderes? 

Existe compatibilidade entre Q1!. 

dois envolvimentos' examinados? 

Quais seriam os meios de· soluçã() 
de eventuais conflitos? 

. 

. Sem nos anteciparmos, e só pa
ra aludir li seriedade do problema;. 
recordamos que os primeiros pa
dres-operários na Europa ignora
vam, ao entrar na fábrica, o grau 
de en'volvimento que iria pedir-lhes 
sua pertença à classe operária e fi 
choque que iria resultar na sua con": 
dição sacerdotal e/ou religiosa, 

4. Problemas relativOs à arei..: 
culação e aos evenhlois confrontos 
entre determinada comunidade re
ligiosa, considerada na sua globàli-. 
dade; com uma (ou mais) Com.mi.,; 
da'de(s) de BIise, com a qual (as' 
quais) pretende entrar em relaçãO' 
éstreita, Os itens são: vida com lei·· 
gos; vida inter-coiigregaciona1; vida' 
em grupos mistos, vida em 'grupos· 



ecumênicos, vida com descrentes, 
etc., e os níveis ou aspectos dos 
problemas são de ordem psicológi
ca, religiosa, econômica, ética, só
cio-política, etc. Pensar também 
em: . tipolçgia.de articulações; · even
tualidade de fusão parcial ou to-

• 

• 

•• • . , 

tal; evolução divergente das comu
nidades em osmose; relações da co
mnnidade dos religiosos com o res
to de sua província religiosa; limi
tes da autoridade do superior reli
gioso em queatães "q\le .envolvem 
não-religiosos, etc. ' . 
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EREMITAS 
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FORMA 
DE VIDA 
RELIGIOSA 
NO BRASIL 
ANTIGO 

11 Parte 

Riolando Azzi 
• 

430 

• 

• 

4. Feliciano Mendes (1) 

Após o alagoano Félix da Costa 
surge em Minas o ermitão Felicia
no Mendes. 

"Pelos meados do século XVIII 
escreveu o Pe. Silvério G. Pi

menta - vivia em Minas um por
tuguês que, havendo grangeado al
gum cabedal, e sentindo-se mal de 
saúde, determinou tornar à pátria. 
e ver se a cobrava com os ares des
ta, ou sequer descansava entre os 
seus. Chamava-se Feliciano Men
des, o qual, como partiu em de
manda do Rio de Janeiro, e che
gou em Congonhas do Campo, as
somou-lhe aí o pensamento de er
guer uma cruz à beira da estrada 
na paragem denominada Alto do 
Mar~nhão, onde os fiéis rezassem 
o terço da Mãe de Deus, ou oras
sem pelas almas. 

"Foi este o princípio de um .dos 
mais célebres santuários da Amé
rica do Sul. Em dias de fevereiro 
de 1757 começou Feliciano Men
des a trabalhar na fábrica do CIn
zeiro, e ao compasso do trabalho 
ia. sentindo reparar-se-lhe a saúde; 
donde entendeu ser vontade divina 
que não continuasse a jornada, e 
assim resolveu. Levantou uma cruz, 
levantou outra, e alguma ou algu
mas mais; acudiu o povo simples 
e cristianíssimo desses bons tempos 
a rodear o símbolo da redenção 
com penhores de amor e de con
fiança, em número sempre cres~ 
cente. 



• 

"Vendo. então Feliciano Mendes 
·0 inesperado prosperar de seu pri
meiro intento, .desenhou . dar consis
tência . a estes princípios, levantan
do logo uma elmida, onde se pu
sesse a imagem do Senhor Bom Je
sus de Matózinho, e celebrasse mis
sa, . enquanto se aparelhava uma 
'capela maior, com a precisa decên
cia" (2). . 

Em maio de 1757 Feliciano di
rige um pedido ao ·bispo diocesano 
de Mariana, solicitando autorização 
'para construção 'de uma ermida. 

"Diz Feliciano Mendes, morador 
na . freguesia das Congonhas do 
Campo, onde chamam Maranhão, 
que por causa do seu ·zelo tem pos
to em · muitos lugares e caminhos 
daquelas vizinhanças algumas insíg
nias · do estandarte de nossa reden
ção para o fim dos fiéis venerarem 
,a' Santa Cruz, e pela mesma razão 
,e pela grande devoção que tem à 
,santíssima imagem do Senhor de 
Matozinhos: o suplicante com . ou
tros , devotos em o mesmo lugar, 
em campo realengo pretendiam fa
zer um nicho ou capelinha de alve
naria , com toda a decência, e nela 
colocar uma santa imagem em vol
.ta do mesmo Senhor para os mes
mos fiéis venerarem e diante dela 
,rezar quaJ;fa-feira em sua honra, e 
,devotos o terço da Senhora e mais 
devoção: depois das quais para 
maior decência se fechar com uma 
porta de grades: como não . pode o 
~uplicante , e demais fiéis conseguir 
o referido sem licença de V. Excia. 
Revma., pede a V. Excia. pelas 
chagas do mesmo Senhor se digne 
conceder licença para no dito lugar 
se poder colocar o sobredito Se
nhor, fazendo-se para este efeito o 

·dito nicho' ou capelinha, · visto as 
. justas honras e santo fim a que, se 

encaminha". 

A pedido do bispo; a 23 de maio 
o pároco de Congonhas dava a se
guinte informação sobre Feliciano: 
"Exruo. e Revmo. Senhor: o que o 
suplicante alega é vero: e também 
o é que a paragem onde quer co
locar a imagem · é excelente, virá a 
'ser de muita honra de Deus, con
solação dos fiéis e aproveitamento 
das almas, e o sobredito suplican
te é um pobrezinho de reconhecidas 
virtudes e de muito zelo para as 
coisas e serviços de Deus,. por cujos 
motivos o julgo muito . digno de 
toda a graça que pretende'~ (3). 

Obtida a licença de D. Frei Ma
Íluel da Cruz por provisão de 21 
de junho de 1757, Feliciano meteu 
mãos à obra, concluindo a ermida 
em. · 1759. Ao mesmo tempo, ainda 
em 1757, a 19 de dezembro, Feli
dano . obtinha a licença régia de 
servir como elmitão da elDúda do 
Senhor Bom ' Jesus, por parte do 
i-ei D. José I: ' 

"Faço saber aos que esta minha 
provisão virem que sendo, digo, que 
atendendo ao que me representou 
Feliciano Mendes, morador na fre
guesia de N. S. da Conceição das 
~()ngonhas ,do Campo do bispado 
de ' Mariana sobre que por devoção, 
havia erigido uma ermida no ,alto 
'do Maranhão da mesma Freguesia, 
'com a invocação do Senhor de Ma
tozinhos,. a que · concorriam os fiéis 
11 venerar o Senhor na sua imagem, 
e porque desejava servir nela de 
elmitão e continuar as obras da 
mesma para honra e glória do mes
mo Senhor e consolação dos fiéis; 

• 
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.vem "pedir .fosseservido conceder
Jhe ,provisão de ermitão; por encon
trar nele ' zelo e capacid.ade . neces
sária, o que visto a resposta que 
deu o Procurador Geral . das Or-o. ' , • . ' ,. .' . . 

denso .. . sou servido que Feliciano 
Mendes sirva de . ermitão da mes
,maeI1Jlida para ,tratar do asseio 
dela :.e . com , as ,esmolas ;que os fi6is 
crist:ãos lhe qqiserem .dar por SU;l 
deVoção, continuar nas . obras da 
,mesm.a ' coma dllclaraç,ão que será 
,obrigado a dar .contas tOdos ,ps 
. anosperante o , visitador ordinário 
do. que despem:ler das esmolas, . ofer
;tas que os fiéis por sua devoção 
lhe . quiserem : dar que despenderão 
no culto e . veneração do mesmo 
Se$Qr .. ." . (4). 

,Munido .pois dos ,poderes das 
autoridades constituídas, Feliciano 
Mendes ' "tomou o ' hábito, a . caixi
nha e bordão do emntão, saiu .a 
,solicitar ,a . ca~id,ade . dos .,fiéis ,e pro
palar cOm sua . presença . e ,palavras, 
.as glórias . do Senhor ,Bom . Jesus". 

, "Não precisa ser muito velho, 
acrescenta o Pe. Júlio Eng~ácia, 
para poder dar notícias de ter visto 
passarempelasesJra,das . essesho
mep.s que com tanto ,zelo , ededi
cação--ª,o . ofício de pedir pelas boas 
obras .de. c.aridllde,vestiam uma tú
.nica .,de . cQr , azul, de grosso burel, 
ou .de I fa2;~n<.la . pobre que mais fá
cjl .encontraS~e):ll, "ata.da com · um 
cordão à cintura cOm todas as , for-

o. f' . .• , '.. . 

J:Il.lIS de um. hábito de religioso. Des
«alços " QU de · sandálias, pendurada 
.ao . Pe~cj)ço uma . caixinha, dentro, 

. ' . ' . 
a Imagem. para cUjas obras pediam, 
,que . ,o . fiel .da.ndo . o 61mlo . beijava 
reverente ti~ando o .chapéue do
brando Um . j~lhci. Eram . tipos a 
.que, a. fé . pQp\ll<lr afixava <tlgum quê 

, 

.4~2 

de misterioso . e ,os tratava1P- e ·su
punham .santos por , 9S. verem !lssÍJ!l 

. dedicados aos trabalhos e , penúrias 
da · vida, em glória de Deus e bene
.fício ,dó próximo. Minas conta, em 
suas legendas populares muitos, dos 
,quais alguns se celebram pelas 
.imorredouras obras que . deixaram 
.como,são o irmão Lourenço no Ca
raça; os fundadores da Serrada ,I,>ie
dade; de Antônio Pereira;' do hos
pital de São João deI Rei e o nos
so . Feliciano" . (5). 

• • 

.A1iás, . 0 . espírito religioso deFe
liciano emerge no documento por 
ele preparado em 1 de junho de 
1758 ,para assen~o das esmolas, 
onde declara: . . , 

"., .. permita o mesmo Senhor que 
eu o sirvacolnp devo, e se não faço 
ao menos ' tenho grande vontade ,de 
o . fazer, e protesto não poupar o 
m~U corpo' eJ:ll,' tUdo . que entender 
qtieé . de seu serviço, e as faltas 
que eu nele tiver d mesmo ,Senhor 
mas pá de perdoar porque conhece 
'mnito bem a minha ,fraqueza efra
gilidade além de minha . rudeza que 
e,u assim tal como ,sou ofereço () 
faço voto de se,,-vir com 10.<.Ias as 
minhas forças e .,nÓ,de, que ele me 
deu, não . só com isto mas . também 
,com . indo qUanto possuo e tenho 
adquiridO pelo: meu trabalho e meu 
for ou puder . ser por .qualquer via" 
(6). 

, feliciano,como outros e~itães 
da .época, era ,assim um , leigo total
mente dedicado a , uma . causa , reli
giosa. A devoção . ao Senhor Bom 
Jesus ,espalhou-se rapidamente , por 
toda, a: capitania, e .a, e~ida tomou
se importante , centro de romaria. ' 



"Diante · do surto ·prodigioso de 
sua obra, escreve Carrato, o ermi- · 
tão Feliciano Mendes deveria estar 
contente. Sua missão estava cum
prida. E foi assim que, em 23 de 
setembro de 1765, fechava os olhos, 
c\epois de ter prestado ao visitador 
Dr. Francisco Ribas da Silva suas 
últimas contas. O bom do eremita 
morreu em plena atividade, pois 
andava a esmolar no arraial de 
Antônio Pereira" (7). 

5. Antônio da Silva Bracarena (8) 

Embora a tradição tenha vincula
do numa única lenda os nomes de 
Bracarena e do irmão Lourenço 
como fugitivos da perseguição pom
batina, parece provável que não 
tiveram nenhuma relação entre si. 
Sabemos pelo seu testamento, aber
to a 13 de abril de 1784 pelo vi
gário Antônio Meirelles Rabelo Pe~ 
reira, que, português de nascimen
to, Bracarena era viúvo, tendo sido 
casado com Maria da Conceição, e 
tendo uma filha, Ana Maria, casa
da ao tempo do testamento com 
Manuel Rosa. Irmão da Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do Car
mo, foi Bracarena o idealizador da 
ermida de N. Senhora na serra da 
Piedade, da qual se fez ermitão. 

A autorização para a construção 
da ermida foi dada pela Cúria dio
cesana de Mariana nos · seguintes 
termos: . 

"Fazemos saber que, atendendo 
nós ao que por sua petição nos 
enviaram a dizer os suplicantes, o 
Or. Manuel Coelho Santiago e Ari
tônio . da . Silva Bracarena, monida
res na Freguesia do Caeté, no mor-

ro da mesma vila; havemos por 
bem conceder-lhes licença, pela pre
sente nossa provisão, para que pos
sam erigir uma capela com a invo
cação de N. Senhora da Piedade 
no morro e .paragem mais cômoda 
que lhe assinará o Revmo. Pároco, 
fazendo termo na nossa câmara, em 
a qual se sujeitam nossa jurisdição 
e de nossos sucessores, a qual será 
fabricada de materiais perduráveis, 
em boa proporção e arquitetura ... " 
(9). 

A imagem de Nossa Senhora da 
Piedade veio de Portugal. 

"Não é necessário ser grande 
mestre de estatutária, escreve o Pe. 
Joaquim Silvério, para reconhecer 
na imagem de madeira, que na Ser
ra representa Nossa Senhora da Pie
dade, obra do século passado e 
marcar-lhe origem portuguesa. A 
isso vem reforçaor o testemunho do 
padre José Gonçalves, o qual afir
mava, como indubitável, ter o Bra
carena mandado vir da cidade do 
Porto a imagem que se venera no 
templo por ele construído (10). 

"Também parece certo acrescen
ta Carrato, que o marido de Maria 
da Conceição esteve retirado nos 
cimos da serra, como ermitão alo
jado com outros companheiros nas 
celas que construíra junto da cape" 
la. Terceiro da Ordem Carmelita, 
Bracarena deixou como esmola 
para as obras da capela da Serra 
da Piedade o que sobejasse de sua 
terça" (11). 

A ermida foi construída prova
velmente entre ' os anos de 1767 e 
1770, pois a autorização da Cúria 
de Mariana traz a data de 30 ' de 
setembro ' de 1767, e no sino da 

. , 
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igreja lê-se a data de 1770. Nada 
sabemos da vida eremítica de Bra
carena na Se~Ta da Piédade, 'exceto 
que ali se organizou uma verdadei
ra ,comunidade de eremitas. Em s'eu 
testamento, redigido a 8 de janeiro 
de 1784, lê-se o seguinte preâm
bulo: 

"Em nome da Santíssima Trin
dade, digo eu Antônio , da Silva Bra
carena, morador nesta capela de 
Nossa Senhora da Piedade da Ser
ra do Caeté que, temendo-me da 
morte. que a todos é natural, me 
resolVI a fazer o meu testamento 
na forma seguinte: primeiramente 
encomendo a minha alma ao Padre 
Eterno para que a receba assim 
como recebeu a do seu Unigênito 
Filho na árvore da cruz e também 
peço e rogo à Virgem SS. Nossa 
Senhora queira ser minha advoga
da para com o seu bendito Filho, 
e a mesma deprecação, faço a to
dos os santos e santas da corte dJ 
céu ,principalmente ao de minha 
devoção e ao anjo de minha guar
da, parl! que todos juntos queiram 
ser meus advogados para com meu 
Senhor Jesus Cristo, a fim de que 
minha alma vá gozar 'da bem-aven
turança porque sou cristâo e creio 
naquilo em que crê e manda a San
ta Igreja Católica Romana, em cuja 
lei protesto viver e morrer" (12). 

6. LouJ'enç!) de Nossa 
Senhora (13) 

Mais abUndantes são as notíCias 
sobre o irmão Lourenço de Nossa 
senhora, fundador da ermida de 
Noss'a Senhora Mãe dos Homens 
na Serta do Caraça. Na introdução 
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de seu romance O ermitão de Ma. 
quéD!,publicádo em li!58, Bernar
do Guimarães escreve: 

"Ém Minas quem não tem ouvi
do falar no irmão Lourenço, nosso 
novo Paulo eremita, que nos fra
gueaos da Serra do Caraça passou 
a vida 'na prática do mais rigoroso 
ascetismo e da mais austera peni
tência, e lá num recinto circunda
do de crespas e alterosas serranias 
erigiu um templo com a invocação 
de Nossa Senhora Mãe dos Ho
mens, e lançou os fundamentos da 
grande instituição 'do seminário do 
Caraça, que devia servir de núcleo 
aos filhos de São Vicente para es
palharem a luz da instrução e da 
fé por toda a província?" (14). 

,Embora muito conhecido de fa
ma, sua vida não deixa de ser bas
tante obscura: 

"Eis, escreve Carrato, ' a vida tal
vez mais misteriosa de quantas se 
encontrem na história eclesiástica 
bràSileira: a do irmão Lourenço de 
Nossa Senhora, fundador do Hos
pício de Nossa Senhora Mãe dos 
Homens da Serra do Caraça. Me-
tade da vida do estranho eremita 
perdecse na lenda, a tal ponto que 
as conjeturas e as suposições em 
tomo dela chegam às vezes, a tor
nar-se mais sobrelevantes que ela 
própria. O mistério envolve a pri
meira parte de sua vida, a tal pOli
to que chega quase a obnubilar a 
melhor compreensão da segunda 
metade" (15). 

Provavelmente Lourenço era um 
português que, como tantos outros, 
aCOrrera às Minas Gerais em busca 
de fortuna, e que a um :determina
do momento de sua vida decide 



ab!\lldol\ar tudo pela vida erernttica. 
·0 que sabemos é que em 1763 en
,trou ele 'para Ordem . Terceira da 
Penitência do Arraial do Tijuco, 
conforme se lê no número de ordem 
26 do livro de matrícula da Ordem: 

"O irmão Lourenço de N. Senho
ra; natural da Fre,guesia de Nagu
zelo de São João de Pesqneira, bis
pado de Lamego, tomou o hábito 
aos 28 de fevereiro de 1763." 

'Professou ele na Ordem Terceira 
ainda' naquele mesmo, ano, confor
me consta do seguinte requerimento: 

"piz o irmão Lourenço de Nossa 
Senhora que ele tomou o hábito de 
nosso Pai Seráfico S. Francisco nes
ta Venerável Ordem Terceira no 

, ' 

mês de fevereiro passado; e desde 
então a esta muito se tem ocupado 
em tudo, o que há a bem desta 
venerável ordem; por cujo motivo 
requer a V.V. C.C. se dignem ,pro
fessá-lo não só dispensando-lhe o 
tempo que falta, mas ainda fazen
-do-lhe 'a sua profissão gratuita, 
atendendo à sua muita pobreza e 
preocupar-se em ser procurador e 
zelador atual pelos arraiais de fora 
,desta Venerável Ordem." 

Em seu testamento, conservado 
no Arquivo do Caraça, o irmão 
Lourenço, declara: "Vivi sempre no 
estado de solteiro e nunca tive 
filhos." 

E possível mesmo que tivesse in
tenção de entrar para uma Ordem 
Religiosa. Certo é que esteve no 
Tijuco até maio de 1770, quando 
partiu para a serra do Caraça "de
senganado desde alguns anos do 
mundo,", como escreveu posterior
mente . ao príncipe regente (16). 

Lourenço compra uma sesmaria de 
terra num lugar bastante inacessí
vel. A :jjcença 'para erigir a capela 
de N. ' S: Mãe dos Homens tem li 

data de 24 de março de 1774, dada 
pelo vigário geral do bispado de 
Mariana. Logo em seguida, a 16 de 
julho, pede autorização para cele
brar-se missa na capela. O vigárlo 
de Catas Altas opinará favoravel
mente sobre "a decência e capaci
dade ,da ermida". 

A 16 de janeiro de 1779 chega 
de Mariana a licença "para benzer 
a capela e os corrlldores e para as 
pllssoas serem enterradas na dita 
capela". Em fevereiro de 1780 a 
Cúria de Mariana atende ao pedi
do do ermitão para a nomeação de 
um capelão "que possa exercer to
dos os atos meramente eclesiásticos 
reservados ao pároco ou serem :t 

ele pertencentes". 

O capitão-mor Manuel José Pe
na, jura sobre os evangelhos que 
Lourenço se presta à sua pia fun
dação "com o maior zelo, e fervor 
não s6 pela perfeição e decência 
em que se acha o dito templo, co
mo em lhe procurar os meios e 
fundos competentes para o seu pa
trimônio, poisjá possui uma sesma
ria e outras terras que lhe são ane
xas, escravatura e alfaia, assim 
para o culto divino como para sus
tentação dele e das pessoas que ali 
vão .de romaria". O sargento-mor 
Antônio Manuel da Silva e o Dr. 
Plácido Pereira, juiz de órfãos de 
Sabará declaram que Lourenço, o 
fundador da capela de Nossa ' Se
nhora Mãe dos HomenS "zela com 
a maio,r devoção, fervor e decência 
possível da mesma". 
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Como na serra da ' Piedade, tam
bém a serra do Caraça se transfor
ma num centro de eremitas. Não 
obstante, à ' medida em que enve
lhece, o irmão Lourenço preocupa
se com o futuro da obra, desejan
do confiá-la a alguma congregação 
religiosa. Escreve pois, ao príncipe 
regente, comunicando que "para o 
dito retiro, à imitação das Tebai
das, tem ido vários homens que co
nheceram a pouca duração da vi
da", os quais "fazem suas confis
sões gerais e purificam-se: para 
estes e para o culto procurou sa
cerdotes que lhes administrassem 
o pasto espiritual". E em seguida 
acrescenta: 

, 

"Soberano e Augusto Senhor: de 
que serve o trabalho e desvelo de 
tantos anos se não' se concluir com 
o útil ao serviço de Deus, a V.A.R. 
e aos povos? O suplicante funda
mentalmente reconhece que para 
conseguir o seu último desejo para 
ir em aumento do culto, para ser 
útil aos fiéis e a V.A.R. pelas ora
ções daqueles, se faz preciso instru
ções evangélicas: aquela capitania 
há muitos anos esta falta de mis
sionários que dispersos evangelizem 
instrução; e edifiquem pelo que os 
bons povos suspiram. Que lugar 
mais próprio para a existência des
tes, '\iue devem semear a palavra 
de Deus, a sua santa Lei? Será pos
sível que o suplicante; cedendo tu
do sem reserva, a benefícios destes 
novos apóstolos, europeus, vara to
jos ou de qualquer outra religião 
mendicante por V.A.R. eleita, e 
mandada deixem de aceitar a ofer
ta, e se não queiram empregar a 
benefício das almas?" 
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Não obstante seus outros 'insis::' 
tentes pedidos, sua oferta não foi 
aceita em vida. Ao visitá-lo no fim 
da vida, em 1817, Saint-Hilaire 
afirma que o irmão Lourenço não 
fora previdente em procurar ,suces
sores para sua obra, certamente por 
não ter conhecimento exato dos do
cumentos acima indicados. 

"O esplendor dessa espécie de 
mosteiro, escreve ele, foi de curta 
duração. O irmão Lourenço não 
pensara no futuro. Com exceção de 
dois, todos os eremitas morreram 
e ninguém se apresentou para subs
tituí-los. Nenhuma tradição se pren
dia ao eremitério; a devoção dos 
habitantes do distrito esfriou quan
do a idade já não permitia ao 
Irmão ' Lourenço reanimá-la; as pe
regrinações tornaram-se mais raras; 
as espórtulas cessaram, e essas 
construções tão modernas deixam 
ver por toda a parte sinais de ve
tustez. Tiveram o destino do fun
dador: foraro decaindo à medida 
que os anos passavam sobre , sua 
cabeça. Esse ancião erra como uma 
sombra pelos corredores que seu 
zelo outrOra povoara de eremitas e 
peregrinos; sua cabeça enfraqueceu 
e sua voz mal se faz ouvir; em bre
ve tei:á deixado de viver, e não se 
sabe sequer o que tornará então o 
estabelecimento que ele fundou" 
(17). ' 

Num velho livro de óbito, em Ca
tas Altas, lê-se o seguinte assenta
mento: "Aos 27 de ou~ubro de 1819 
faleceu da vida presente, com todos 
os sacramentos, o Irmão ' Lourenço 
de Nossa Senhora." 

"Seu sepultamento deve ter sido 
humilde e singelo, conclui Carrato, 
pois 'não se 'levou muito tempo para 



se ·perder a lembrança do lugar em 
que repousa seu último sono. So
mente muitos anos depois a mão 
piedosa de J). Antônio Ferreira Vi
çosoanotou para a posteridade 
uma pequena IIlemória indicando a 
sepultura do fundador" (18). . 

Não tendo conseguido em vida 
passar o Caraça para . uma Ordem 
Religiosa, o Irmão Lourenço dei
xou· tal condição como cláusula tes
tamenti\ria ao rei de Portugal. E a 
herança do Irmão Lourenço foi 
posteriormente confiada aos Padres 
da Missão. 

7. Joaquim do (19) 

Joaquim nasceu a 2 de março de 
1761 na vila do Desterro, hoje ci
dade de Florianópolis. Seu pai era 
comerciante. Sentindo inclinação à 
vida monástica, aos 16 anos come
çou a dedicar-se à ascese e oração. 

"Madrugava nas igrejas, escreve 
o Pe. Pimenta, varrendo-as, as
seiando-as, aparelhando o mister 
para o sacrifício, e servindo ele 
mesmo ao sacerdote no altar; saía 
depois a acudir aos enfermos, le
vando-lhes remédios, lavando-lhes 
as feridas, · concertando-lhes os lei
tos, e fazendo aos infelizes o que 
em tais casos faria por um filho a 
mais estremosa mãe. Maior ainda 
eram seus desvelos pelas necessida
des espirituais dos enfermos, os 
quais acompanhava cosido, com o 
leito deles, exortando e consolan
do, até que, ou cobrassem a saúde, 
ou com morte cristã, e armados de 
todos os sacramentos, passassem 
dest!'- à melhor vida" (20). 

Durante a idade adulta, porém, 
. Joaquim tomou-se um peregrino 
pela causa do beDj., iniciando a fun
dação de diversas obras nas provín
cias do Brasil. Trabalhou · para a 
fundação · do Hospital da Caridade 
no Desterro, do Asilo São Joaquim 
na Bahia, do seminário do Bom 
Conselho em Itu, do seminário de 
Santana em são Paulo e do semi
nário de J acuecanga em Angra dos 
Reis. . 

Projetando erigir no Desterro um 
Hospital, partiu para o Rio Gran
de do Sul, onde, esmolando entre 
os estancieiros, cOliseguiu a soma 
necessária para a consecução de sua 
obra. De volta trabalhou para a 
ereção do Hospital da Caridade. Fa
bricando flores de pano, no que era 
verdadeiro artista, conseguiu uma 
pequena fonte de renda para equi
librar as despesas do seu hospital. 
Em seguida embarcou para Lisboa 
para implorar da rainha D. Maria I 
a subvenção de 300$000 anuais 
para a instituição. Obteve esse be
nefício após múltiplos esforços. De 
regresso de Lisboa em 1798, fun
dou, na Bahia, um asilo de órfãos, 
que posteriormente passou a ser 
conhecido como Casa Pia e Colé
gio São Joaquim. 

Por iniciativa do governador Con
de de Palma com o produto de lo
terias e subscrições ordenadas por 
D. João VI, reedificou-se o confor
tável edifício do Colégio e Novicia
do dos Jesuítas, para aí se instalar 
definitivamente o orfanato do irmão 
Joaquim. No dia 12 de outubro de 
1825 realizou-se a transferência dos 
28 órfãos. Mas o irmão J oaqui:n 
já se retirara da Bahia desde 1808. 
Em 1809 já estava em São Paulo, 
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fundando em Itu o seminário do 
Bom Conselho, aproveitando a he
rança deixada pelo jesuíta P. José 
de Campos Lara. O seminário man
teve-se com várias vicissitudes até 
1861, quando se estinguiu. O local 
foi reassumido pelos jesuítas che
gados a Itu em 1865 para dar iní
cio ao colégio de Itu. 

Na c;dade de São Paulo fundava 
também o seminário de Santana. 
Achava-se desocupado o edifício da 
antiga fazenda dos jesuítas no bair
ro de Santana e o presidente da 
província, a instâncias do irmão 
Joaquim, cedeu o referido local para 
a nova fundação. O estabelecimen
to, sendo subvencionado pelo go
verno, subsistiu durante muitos 
anos, limitando-se à instrução pri
mária, sob a direção do irmão Luís, 
companheiro e discípulo do irmão 
Joaquim. Finalmente fundou no Es
tado do Rio o seminário de Jacue
canga em Angra dos Reis. Os fun
.damentos do seminário foram lan
çados pelo irmão Joaquim · em de
zembro de 1810. O P,e. Viçoso, por 
pedido do imperador, assumiu por 
muitos anos a direção do seminário. 

Deixando o seminário de J acue
canga nas mãos do Pe. Viçoso, o 
irmão Joaquim viajou para a Eu
ropa a fim de obter recursos hu
manos para suas obras. Chegou a 
Lisboa a 21 de maio de 1826. Em 
seguida foi à Roma. Quando pre
tendia voltar para o Brasil, faleceu 
em Marselha e!ll 1829. Seu esp6lio, 
arrecadado por um piedoso que o 
remeteu a J acuecanga, constava de 
livros de devoção, estampas religio
sas e algumas peças de roupa de 
seu uso. 
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It. Joio Maria de·Agostini (21) 

"João Mària de Agostini - ou 
Agostinho italiano, nasceu no· 
Piemonte, em 1801. Sua vida pr.,.,. 
gressa é uma inc6gnita, correndo a 
respeito dela as mais diversas su
posições, de par com as mais infun
dadas conjeturas. Chegou ao Brasil 
não se sabe ao certo quando, nem 
por onde teria entrado. Certo, exa
to,fora de dúvidas, é que tenha 
estado no Pará, donde viajou para. 
o Rio de Janeiro, chegando à corte 
do Império a 19 de agosto de 1844, 
pelo vapor Imperatriz. 

"Quanto tempo teria ficado na 
oaIJ,ital do país, quais os caminhos 
que' tomou, são pontos a elucidar, 
e talvez nunca o sejam. Todavia, 
em dezembro daquele mesmo anO" 
de 1844, à véspera do Natal, fazia
se registrar espontaneamente ou a 
isso compelido, na Câmara Muni
cipal de Sorocaba, província de São 
Paulo, apresentando o documento 
de sua chegada ao Rio. Dizia-se 
solteiro e ser de profissão "solitárIo 
eremita", tendo viajado para exer
cer o seu ministério. Achava-se re
sidindo nas matas dos termos da 
cidade, principalmente no morro da 
Fábrica do Ipanema. 

O serventuário da Câmara· que 
fez o registro, Proc6pio Luís Leitão 
Freire, tomou-lhe na oportunidade 
os sinais antropométricos de costu
me, e com a imprecisão que tais 
documentos sempre apresentam: era 
de estatura baix1\, de cor clara, ti
nha grisalhos os cabelos, pardos os 
olhos, regulares o nariz e a boca, 
a barba cerrada e o rosto compri
do. Como particularidade digna de 
nota assinalou ser · João Maria de 



Agostini aleijado de três dedos da 
mão esquerda" (22). 

Aloísio . de Almeida (Cônego Luís 
Castanho de Almeida) narra que o 

• • eremIta costumava. açOItar-se numa 
gruta existente no morro de Ara
çoiabl!, conhecido . posteriormente 
por Pedra Santa, junto à fábrica de 
ferro. Vestia um burel religioso; 
dormia sobre uma tábua e alimen
tava-se de frutos silvestres, receben
do . também algumas dádivas dos si
tiantes próximos. Tomou-se conhe
cido como o "monge do Ipanema", 
e raramente descia à vila. Às ve
zes, na calada da noite, em sua 
gruta entoava a plenos pulmões 
salmos e cantos religiosos (23). 

Conta ainda a tradição que o 
eremita andou a plantar cruzes pe
las . vizinhanças. Num bairro situa
do à margem da estrada, entre Ara
çoi!lba da Serra e Tatuí existiu um 
cruzeiro que a tradição dizia ter si
do ereto por João Maria. E em lo
cal próximo à encruzilhada que do 
caminho à encruzilhada que do ca
minho entre Itapeninga e Sorocaba 
conduz a Tatuí erigiu o solitário da 
Pedra Santa 14 cruzes, ou seja, um 
caminho de via sacra, com o auxí~ 
lia dos · moradores da região. Por 
volta de 1847, João Maria ausen
tou-se de Sorocaba peregrinando 
pelas províncias do Sul. Fez um 
estágio em Campestre, no Rio Gran
de do Sul, e outro em Mafra, em 
Santa . Catarina. 

Felicíssimo de Azevedo conta 
que, de setembro a outubro de 
1848, conheceu pessoalmente em 
Campestre · o monge João Maria. 
Narra que pela encosta do morro 
plantou o eremita 17 cruzes, fican-

do ao alto a . capela de Santo An
tão, cuja devoção era promovída 
pelo eremita-

"Junto à primeira cruz, . ao en' 
trar-se na pic;lda, depois do sol pos
to, quandO desciam as primeiras 
sombras da noite, era . o povo, que 
já contava cerca de duzentas pe'i
soas, chamado à oração com um 
sinal de um tiro de pistola. Ajoe
lhaqos todos em frente àquele sím" 
bolo da religião cristã, rezav.am o 
terço, depois do qual, quando &e 
achava presente o monge, havia a 
prátiça do mesmo, aconselhando ao 
povo a prática de todas as "irtudes 
cristãs" (24). 

Em 1851 João Maria chegou ao 
Rio Negro, no Paraná, e Mafra, 
em Santa Catarina, duas localida
des na fronteira entre as duas pro
víncias. Conta Hemélio de Leão 
que o rio Negro havia sido flagela
do por uma epidemia de varíola que 
lhe fora levada por soldados du
rante a revolução farroupilha. 

"O terror da peste devia ser ain~ 
da vívido e é natural supor-se que 
os colonos e moradores rogassem 
ao eleito do Senhor que lhes pre
servasse de novo flagelo. O monge 
então recomendou que . construissem 
19 cruzes, e as levantassem desde 
a porta da capela, em linha reta, 
até o rio, observando igual distân
cia de uma para outra. As cruzes 
teriam sido levantadas, segundo a 
tradição, a 30 de junho de 1851. 
Eram de madeira de lei, contendo 
30 palmos de altura e foram colo
cadas. como mandara João Maria, 
da capela à barranca do rio" (25). 

No Paraná existe ainda a loca
lidade entitulada "gruta do mon-

, 
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ge", nas proximidades ,da , cidade da 
Lapa, onde viveu por algum tem

po João Maria. Sua pres,e!lçaé as" 
sinalada também em Lages, Santa 
Catarina; João Maria voltou poste
riormente a Sorocaba, e após os 
anos entre 1865 e 1870 desapare
ceu para sempre, não se sabend:J 
o lugar e a data de sua morte. Na 
luta do Contestado, nas primeiras 
décadas do século XX, invocava-se 
a proteção de João Maria como 
santo. 

Conclusão 

Ao término desta apresentação 
geral dos principais eremitas do 
Brasil, alguns pontos merecem des
taque especial. 

1. A vida eremítica constitui lima 
página importante da bistória ecle
siástica do Brasil, principalmente 
do século XVIII. Deve-se salientar 
que se trata de um movimento fun
damentalmente leigo. São leigos que 
decidem levar uma vida cristã mais 
perfeita, dedicando-se à vida de 
oração e ao serviço do culto. 

2. Como regra geral esses leigos 
dedicaram-se à propagação de uma 
devoção particular fundando ermi
das, ou seja, modestos locais de cul
to, muitos do_s quais se transforma
ram em santuários e lugares de ro
maria. Entre estes merecem desta
que especial o culto do Bom Jesus 
da Lapa na Babia e do Bom Jesus 
de Matozinbos, em Congonbas do 
Campo, Minas Gerais. 

3. Essa forma de vida religio~a 
foi sempre aprovada pela autorida
de eclesiástica na época colonial. a 
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• • mteressante notar o respeito que ge-
ralmente os bisp,O$ mantêm · por essa 
forma carismáticà leiga. O arcebis
po da Babia, D. Sebastião Montei
ro da Vide, aprova o teor de vida 
do Irmão Francisco da Soledade; 
Félix da Costa recebe a autoriza
ção do bispo do Rio de Janeiro, 
D. Frei Francisco de São Jerônimo, 
para o exercício da vida eremítica; 
Feliciano Mendes, Antônio da Sil
va Bracarena e o irmão Lourenço 
dão início a suas atividades com o 
conbecimento e a aprovação da 
Cúria diocesana de Mariana. 

4. Convém ressaltar aliás que fri
ram D. Silvério Gomes Pimenta, 
arcebispo de Mariana e D. Joaquim 
Silvério de Souza, arcebispo de Dia
mantina, os que mais se preocupa
ram em que não se perdesse a me
mória desses leigos eremitas, escre
vendo sobre eles no século passa
do, quando ambos ainda eram sim
ples sacerdotes. 

5. A forma nitidamente clerical 
que a Igreja do Brasil foi assumin
do sempre mais a partir do movi
mento de reforma católica no sé
culo passado fez com que progres
sivamente essas formas de vida re-

. ligiosa leiga caíssem quase no olvi
do total. 

6. O atual movimento de reno
vação católica, inspirada no Concí
lio Vaticano II tem enfatizado a 
necessidade do respeito e do apre
ço dos valores a tradições culturais 
e religiosas de cada país. f; pois um 
momento oportuno para um reen
contro com essa tradição de um 
laicato verdadeiramente operante 
que caracterizou o período de his
tória religiosa do Brasil colonial. 



Não mais deve "dormir sobre 
eles o silêncio sepulcral dos anos 
que já se foram", como lamentava 
D. Joaquim mas é tempo 
de fazer reviver sua memória, con-

1 . A maior documentação sobre Fe
Iiciano Mendes foi recolhida pelo Pe. 
Júlio Engrácia na Relaolio Cronol6glca 
do Santuário e Irmandade do Senhor 
Bom Je.... de Congonhas do Campo, 
São Paulo, 1908. Na biografia de Dom 
Viçoso, o Pe. Silvérlo Gomes Pimenta 
apresenta um resumo da vida do er
mitão: Vida de D. Antônio Ferreira VI
çoso, 2.8 edição, Niterói, 274-277. Tam
bém o historiador José Ferreira Carra
to em As Minas Gerais e os Primórdios 
do Caraça apresenta os traços biográ
ficos do ermitão (205-210), baseando-se 
fundamentalmente no livro do Pe. Jú
lio Engráeia. 

2 . PIMENTA, SILVÉRIO GOMES, Pe., 
Vida de D. Antônio Ferreira Viçoso, 2.8 

edição, Niterói, ' .1892, 274 ss. 

3. ENGRACIA, JÚLIO, Pe., · Relação 
cronológica do !Sanlu~r~ e Irmandade 
do .Senhor Bom Jesus de C~ngonhas do 
Campo, São Paulo, 1908, 17-19. . 

4. Idem, ver nOla 26, páginas 21-26. 
5. Idem, ver nota 26, páginas 23-25. 
6 . Idem, ver nota 26, páginas 25-26. 
7. Idem, ver nota 5, página 210. 

8 . ' Sobre Antônio da Silva Bracare
na as notfcias ~ão P9ucas e esparsas. 
Algum material pOde ser encontrado em 
O Pioneiro da sérra da Piedade, do
cumentaçao para uma biografia de Mon
senhor Domingos Evangelista Pinheiro 
Belo Horizonte, 1967. Também o Pe: 
SlIvério de Souza em Sítios e Persona
ge,s e José Ferreira Carrato em As 
Minas Gerais e ·08 Primórdios do Ca
raça, dão algumas poucas noHelas so
bre Bracarena. 

9. O Pioneiro da Serra da Piedade, 
Belo Horizonte, 19.67, 26. 

10 . Idem, ver npta 4, .p.áglna · !l3. 
11 . Idem, ver nota 5, página 218. 
12. Idem, ver nota 32, página 27. 

forme o paradoxal conceito enun
ciado por Chesterton: "tradição não 
quer dizer que os vivos estão mor
tos, mas sim que os mortos conti
n U8m vivos!". 

13. Sobre o Irmão Lourenço o estu
do mais completo encontra-se em José 
Ferreira Carrato, As Minas Gerais e os 
PrlmórdlQS da Serra do Caraça, Sao 
Paulo, 1963, 257-425: Notas biográficas 
encontram·se na vida de Dom Viçoso 
escrita pelo Pe. SlIvério Gomes Pi
menta. 

14. GU'MARÃES, BERNARDO, O er
miUio de Muquém, Prólogo. 

15. Idem,. ver nota 5, página 257. 
16 . Idem, ver nota 5, páginas 383-

384. 
17 . SAIlIiT-HILAIRE, Viagens pelas 

Provrnclas, I, 195-196. 
18. Idem, vei nota 5, página 425. 
19. Sobre o Irmão Joaquim existem 

numerosos estudos, sendo o mais com-
' Pleto a biografia escrita por Henrique 

Fontes, O Irmão Joaquim, Florianópolis, 
1958. Outras publicações: REIS, BRA
SIL, O Irmão Joaquim do LI.ramento, 
Angra dos Reis, 1953. Vilhena de Mo· 
rals publicou na revista Vozes de Pe
trópolis uma série .de artigos sobre o 
Irmão Joaquim: abril de 1940 e setem
Ilro, outubro e dezembro de 1941 . Em 
Braallerros, herórs da Fé, S. Paulo, 1928, 
Manuel Allefelder 'SlIva dedica um ca
pítulo ao Irmjio Joaquim do livramen
to, 291 -302. 

20. Id .. "" . ver nota 25, páginas 21-23. 
21. As nolfcias ' sobre João Maria de 

Agostini foram coligidas por Oswaldo 
R. Cabral, J~ão Maria, São Paulo, 1960, 
na . parte dedicada a João Maria de 
Agostini, 108 ss. 

.22 . CABRAL, OSWALDO R., João 
PIlaria, Sao Paulo, 1960, 108-109. 

23 . Idem, vl'r nota 45, páginas 109-
1 1 j . .' 

24 . Idem, ver nota 54, páginas 119-
120. 

'25 . LEÃO, HERNÉLlO, A cruz histó
rica de Marra, em Centenário da Colo
nização Alemã, Rio ' Negro·Mafra, 1929, 
129 ss. 
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PARA VOCÊ LER 

EDiÇÕES 
LOYOLA 

I 
TEOLOGIA PARA O CRISTAO DE 

HOJE, Instituto Diocesano de Ensjno 
Superior de Würzburg. Tradução do ori
ginai alemão Theologle Im Fernkurs pe
los professores lesultas do Colégio Má
ximo Cristo Rei, de São Leopoldo, RS. 
Edlçoes Loyola.Ano 1975. Páginas 256. 

É o segundo volume da coleção Teo
logia para o Cristão de Hoje. O seu 
subtrtulo: A ~Ia de Deus em Je
sus Cristo. Esta resposta está apresen
tada em cinco grandes lições. O pri
meiro volume centrou a atenção no 
HOMEM confrontado com as interroga
çóes existenciais e históricas que des_ 
pontam na vIda de cada ser humano. 

. Neste segundo volume o tema central 
é JESUS CRISTO. A sua pessoa e o seu 
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mistério são como que a resposta de 
Deus às interrogações humanas. A pes
soa e a obra de Jesus Cristo estão hoje 
novamente em pauta de muitas dis
cussões teológicas. Por isso é necessá
rio dar a devida atenção aos proble
mas que se levantam.' Este segundo 
volume toma em consideração as con
quistas mais recentes da pesquisa teo
lógica, . enfocando com estes conheci
'mentos a pessoa de Cristo, sempre 
presente entre os homens. Mas onde 
pOdemos ainda hoje · encontrar Jesus 
Cristo? De que modo os seus ensina
mentos e as suas promessas nos atin
gem? 

Antes de tudo no testemunho da 
Igreja de nossos dias. Mas o testemu
nho da Igreja de hoje tem o seufun
damento na Igreja dos apóstolos, con
servado nos escritos do Novo Testa
mento. Ali descobrimos os traços es
senciais da figura de .Jesus de Naza
ré. Os escritos neotestamentários são 
os únicos documentos que permitem 
aproximarmo-nos e compreender me
lhor o mistério do Jesus histórico. O 
testemunho cristológico da Igreja pri-



mitiva é diversificada, mas sempre conM 
verge num ponto: a lê no Cristo, o 
Senhor. Cristo foi ress.uscitado pelo po
der de Deus. Por isso vive e age na 
Igreja. 

A morte e a ressurreição constituem 
<> núcleo central do mistério de Cristo. 
A partir da reflexão teológica sobre 
estes fatos advêm lu~ e esclarecimento 
sobre a atividade da pessoa de Jesus 
durante a sua vida pública. Que nos 
diz o Novo Testamento des:tes acon
tecimentos? Como os interpreta? Que 
valor salvlfico lhes atribui? A proble
mática atual referente .8 estas questões, 
merece um atendimento especial. Este 
estudo leva necessariamente a consi
derações sobre o Jesus histórico, o 
JESUS DE NAZARÉ. Quais os seus en
sinamentos? Que fez? Que pensou de 
si mesmo e de sUa missao? O método 
critico-histórico, aplicado à blblia, sus
cita aqui uma problemática especial. O 
valor permanente· da vida terrena de 
Jesus é enfocado em seus diversos . 
aspectos. 

A vida, a morte e a ressurreição de 
Jesus Cristo, conforme o testemunho do 
Noyo Testamento, visam a redenção e 
a salvação dos homens. Cristo oferece 
a todos esta salvação, convidando a 
cada um a que contribua na sua di
fusão. É aqui que aparece o dom do 
Esplrito Santo, como força criadora de 
Deus, incentivado para a fé e o se
guimento de Cristo. Os dons do Es
pirita Santo foram anunciados por Je
sus e vividos em seu tempo. Podem ser 
vividos e anunciados em nossos dias. 
Esplrito, Fê, Seguimento de Jesus são 
1~mas que ·merecem uma atenção es
pecial. 

Crlsto vive e su~ obra continua. Po
demós encontrá-lo da mesma forma co-

mo o encontraram .0' seus dlsclpulos. 
O caminho que nos leva a Ele conduz 
pela história da Igreja. A comunidade 
dos fiéIs, a Igreja. sempre procurou 
compreender melhor a pessoa e a 
obra de Jesus. Não parou de refletir 
soore o mistério do Filho de Deus, fei
to homem. Sempre acreditou que Jesus 
está presente e atuante na Igreja como 
Senhor exaltado à direita do Pai. É 
a pessoa e a obra de Jesus Cristo 
através da história. Este processo mos
trará como se evolui uma doutrina na 
Igreja e a que leis está sujeita. Apare
cerão os perigos e os riscos que esta 
evoluçao representa. Daqui a necessi
dade de compreender os documentos 
da Igreja sobre Jesus Cristo à a evo
lução do dogma à lu~ da mensagem 
original. 

Este segundo volume A RESPOSTA 
DE DEUS EM JESUS CRISTO da Cole
ção Teologia para o CriStão de Hoje 
precisa enconlrar · a acolhida que o te
ma merece. 

2 
DIARIO DA AMIZADE, Egldio van 

Broeckhoven, S.J. Traduçao do originai 
francês Journal de l'Amitlé de Inácio 
Bueno. Edição Loyola. Ano 1975. Pá. 
ginas 160. 

Este Diário revela como Egrdio, am!
g·o ·de Intelectuais e de operários, foi, 

. . . 
pela amizade, fiel até o fim a este 
mundo concreto onde vivemos e onde 
seu Deus se encarnou. A única finali
dade a que este livro se propõe. é 
tornar mais contagiosa tal fidelidade. 
Não que possa tratar-se, bem enten
dido, de apresentar como único mode
lo a maneira concreta pela qual Egldio 

•• 
. 
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respondeu à sua V.OC8çiío. Tr/lt!l-se de 
propor seu exemplo de fidelidade como 
fonte de Inspiraçiio no cumprimento da 
vocação pessoal, ativa ou contempla
Uva. 

A.lém da esperança de ver esta for
ça inspiradora se comunicar a muitos 
outros, sobretudo duas considerações 
estimularam a levar até o fim a publi
cação. A primeira é a constatação, 
feita multas vezes, .dl! que a espiritua
lidade que se respira no diário de Egl
dio responde, claramente, à espera im
paciente de muitos. A segunda é a 
esperança de que estes poucos textos 
provocarão reações em diversos sen
tidos, tanto o senso critico do leitor 
quanto à sua admiraçao. O resultado 
final será situar em todo o seu valor 
e também nos seus limites, a esplrltua
Iidade que propugnam. 

egldlo van Broeckhoven é um jovem 
padre-operário jesulta, cuja morte trá
gica sobrevinda em Bruxela~ ·8 28 de 
dezembro de 1967, comoveu a opinião 
pública. Os que o conheceram sabem 
qUI! seus trabalhos nas fábricas e sua 
morte brutal no local de trabalho fo
ram o remate de uma busca apaixona
da de Deus. Sua contemplação Inte
rior levou-o não para uma cartuxa mas 
para um bairro pobre e uma fábrica. 
}',: esta busca de Deus, através da ami
zade, que este livro quer divulgar. }',: 
uma simples coletânea de textos escn
tos de seu próprio punho,descrevendo 
o .Iongo itinerário que o levou até a 
última etapa. O que sobressai no Diá
rio é, antes de .mais nada, uma Inspi
ração Interior, Uma espirltualidade que 
unifica, num m~~mo movimento, a ex
periência de .Deus, da amizade e o 
apostolado no mUndo. "Minha vocação 
é ensinar · aos homens a profundeza 
mlstica da amlzllde". 
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OS TRItS HER61S DE CAARó, Pe. 
Léo Kohler, SJ. Edições Loyola, SP. 
Ano 1976. Páginas 120. 

A vida dos três mártires jesultas do 
RiO Grande do Sul. O beato PII. Roque, 
González de Santa Cruz nasceu no ano, 
de 1576 em Assunção do Paraguai. 
Após uma juventude pura, dedicou-se. 
aos estudos eclesiás~jcos, vindo a or
denar-se sacerdote do clero diocesano. 
Dez anos mais' tarde foi admitido na 
Companhia de Jesus: 9.5.1609. Misslo
nou diversos povos dos rios Paraguai,. 
Paraná e Uruguai levando a muitos a 
fé em Cristo. Fundou onze reduç.ões 
entre os silvlcolas onde floresceu a vl-, 
da cristã. Em 1626 dedicou-se à con
versão dos guaranis da margem es
querda do alto rio Uruguai. Fundou n()o 
Rio Grande do Sul as aldeias de São 
Nlcolau, Candelária, Assunção do Ijul 
e Caaró. Com 52 anos foi traiçoeira
mente trucidado em 15,11,1628, por 
uns feiticeiros do Caaró, municlpio de 
São LuIs Gonzaga. Teve por , compa
nheiro de martlrlo ao angélico Pe. Afon
S!, Rodriguez, .d.e 31 anos de idade. 
Dois dias mais tarde, mataram também 
pela fé ao Pe. J!'io dei Castlllo, de 32' 
anos de idade. Todos os três são jasul
tas .e foram beatificados por Pio xr 
em 28.1.1934. Pe. léo Kohler, SJ, é O· 
Vlce-Postulador da Causa da Beatifi
cação. 

4 
nCNICAS DE AUTO-ANALISE, Go

deardo BaqueIO Miguel. Edições Loyo
la, SP. Ano 1976. Páginas 128. BaqueIO' 
é formado na Europa com especializa
ção nos Estados .Unidos. ~ o chefe do> 



Departamenio d. Psicologili di> Ce;;tro 
de Ensino Universitário de Bra.flla 
(CEUB) e Professor de Medidas Educa
·clónais na mesma Universidâde e de 
Pslcomatria O!f Associação de Ensino 
.unificado do Distrito Federal. ' 

5 
POEMAS EUCARISTlCOS ' E OUTROS, 

Pe. José de Anchieta; SJ, Edições Loyo
Ja, SP. Ano 1976. Páginas 246. ~ o 
.segundo volume das obras completas de 
Anchieta . .originais latinos, acompanha
dos da tradução portuguesa, introdução 
e notas pelo Pe. Armando Cardoso, SJ. 

PEDAGÓGICA 
UNIVERSITÁRIA 

ETAPAS DA INVESTIGAÇAO CIEN
'TIFICA, volume I, Leônidas Hegenberg. 
Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 
São Paulo. Ano 1976, Páginas 208. Cien
tistas em suas pesquisas, observam, es· 
'tabelecem relaçãe's, medem, formulam 
generalizações universais e piobabills
'ticas e agem - segundo "reconslruções 
racionais" de sua atividade - abade
-cendo a um procedimento; o "método 
cientifico", Que posição ocupam aque:.
las atividades numa descrição de pes
quisa? Observa-se" à luz de te"orias, ou 
a observação precede a teoria? Que são 
generalizaçÕlls legalóides? Que são leis 
e que são leorlas cientificas? Existiria 
de falo um mélodo cientifico? Esses e 
multas outros problemas especificas são 
objeto' de análise nesle livro que per-

mltirá ao ' leitor situa'r'"e 1\0 contexlo 
da pes,j'uisl!' cien'tlfica. Aborda vários 
teTnáS' atuais, exalaménté como vêm 
sendo' debatidos, nos últimos anos, em 
cânlros avançados. ~ umá obra qLie 
não podesér ignorada pór quem apre
cia a' filosofia dá ciência e' deseja sa
ber mais acerca do mélodo' cientifico. 

• 
UMA SOCIEIiADE PLANEJADA, Anne 

Ellen Freedman. Tradução do original 
norte-americano The Planned Society 
de Antônio Fiibeiro de Almeida. Editora 
Pedagógica e Universitária Ltda" São 
Paulo. Ano 1976. Páginas 162. A aná
lise de comportamenlo de Skinner, um 
assunto que suscita tantas controvér
sias, é aqui apresentada de forma in
teligente e original,' interessando espe
cialmente os estudiosos de Psicologia 
e de Ciências S'ociais. Uma breve ex
posição da doutrina de Skinner introduz 
a obra e, em seguida, a autora detém
se na aplicação desla doutrina á Ciên'
cia Polllica e Social, fazendo uma re
visão das discussões filosóficas provo
cadas pelas idéias de Skinner e uma 
erftica à sua sociedade behaviorislica ... 
mente planejada. 

•• 
A' DINAMICA DA AGRESSAO, Edwin 

Megargee e Jack Hokanson. Tradução 
do original norte-americano The Dy
namics of Aggresslon de Dante Moreira 
Leite, Editora Pedagógica e Universi
tária Ltda., S. Paulo. Ano 1976. Pági
nas 326. Análise de individuas; grupos 
e nações. MÁQUINAS ELI!TRICAS, Ro
berl Arnold e Wlhelm Stehr. Tradução 
do original ' alemão Eleklrlsche Ma,oh!
nen de Hans Peter Dietz e R. Perezim . 

.. 
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, Ano , 1976. Páginas 96. MATERIAIS TIDe

TEIS, Nancy Garrison Harrles e Thomas 
, ' ' 

Edward Harries. Tmdução do originai 
norte-ámérlcano ' Taxllles de Jacob Furt
nltr. Ano 1976. ' Páginas 80. Uma ins
truçao programada em sete partes. DE
SENHO TtCNICO DE MARCENARIIA, 
W. Keidel, H. Herberg, W. Heidkramp. 
Tradução do original alemão Fachzelch
nen 'ür Tlschler de Adaury Fiorotti. Ano 
1976. Páginas 92. CURSO T~CNICO 

TnTIL, Erhardt/Blümcke/Bürger/Miirklin 
IQulnzler. Tradução' do original alemão 
Fachbuch Textil de Jacob Furtner. Ano 
1976. Páginas 56. FUNDAMENTOS DA 
ELETROT~CNICA, Robart Arnold. Tra
dução do original ,ilemão Fachkunde 
für Eleklroberu'e de Dimitri Domatewicz. 
Ano 1976. Páginas 100. ELETRICIDADE 
DE AUTOM6VEI$, Niess/Kaerger/Becker 
/Willenbuecher/Wollf. Tradução do ori
ginai alemão Kra'Hahrzeugtechnlk de 
Claus Erneslo 'Kõegler. Ano 1976. Pá
ginas 64. 

EDITORA 
VOZES 

ELEMENTOS DE SOCIOLOGIA DA 
RELIGIÃO, J. P. 8arruel de Lagenesl. 
Editora Vozes. Ano 1976. Páginas 72. 
O livro é apresentado como sendo um 
guia para pesquisas, não negando, pois, 
o seu caráter didático. ~ um manual 
para aqueles que se iniciam na socio
logia religiosa, onde se pode encon
trar com clareza e em linguagem dire
ta, a seriedade e a profundidade que a 
matéria exige, os métodos, as defini
ções, os parâmetros para um estudo 
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cientifico do fenõmeno religioso. Um 
livro para estudantes e profissiomiis de 
Socioiogla mas que será lido com pra
zer e com proveito por todos os que 
se Interessam pelo estudo do fenÔmeno 
rElllgloso. 

•• 
O CÕDIGO DE HAMMURABI, introdu

ção, tradução e comentários de E. Bou
zon. Editora Vozes. Ano 1976. Páginas 
118. Hammurabl, que viveu entre ' 1728-
e 1686 antes de Cristo, foi um rei vi
torioso que. conseguiu reunir a Meso
potâmia, desde o Golfo Pérsico até o 
deserto da Slrla, sob um só cetro. É . . 
conhecido também como eximia admi
nistrador público. O que mais caracte
rizou Hammurabi, fazendo dele a maior 
figura de monarca do Oriente Antigo, 
foi o sentido de Justiça, seu esforço por 
criar um estado de direito e uma gran-. ' . 
de reforma Jurldica que ficarameter-
nizados, neste célebre Código., Foi ta
manho o seu êxito que, até hoje, con
tinua sendo, o Código de Hummarabi, 
Instrumento Obrigatório para o estudo 
histórico e administrativo do Direito . 

• • 

INTRODUÇAO AO DIREITO TRIBUTA
RIO BRASILEIRO, Antônio Eduardo Ma
cedo Soares de Paula Leite. Editora 
Vozes. ,Ano 1976. Páginas 146. Valioso 
estudo propedêutico ao Direito Tribu
tário, Indo alcançar os principais insti
tutos e conceitos consagrados, hoje, no 
Código 'f.ributário NacionaL P,reenche 
uma grande falha na nossa literatura 
como verdadeiro livro-texto. Visa nao 
somente os estudantes universitários 
mas todos os que lidam com a fisca
lização em geral. Traz uma inovaçao, 
reputada das mais felizes: apresenta 
uma Introdução à Ciência Econõmica, 



cuja finalidade é mostrar as Intimas e 
.' . 

estreitas .relações do Direito Tributário 
com a Ecoriomia "ciência ' na qual vai 
buscar os pressupostos de . fato para .. 
a Incidência dos tributos, bem comó no 
desenvolvimento econômico, quando, 
como Instrumento de polltica do Go
verno, regula atividade ou setores da 
economia nacional ". Como compêndio 
didático trata-se de um dos livros mais 
recomendáveis ·para fiscais em geral, 
alunos de Direito, Economia, Adminis
tração e Ciências Contábeis . 

• • 

INVESTIGAÇAO ETNOLÓGICA NO 
BRASIL E OUTROS ENSAIOS, Flores
tan Fernandes. Editora Vozes. Ano 1976, 
Páginas 300. ' Pode-se descobrir com 
facilidade no livro o a seriedade clenti
fica do autor, a originalidade de suas 
conclusões, a audácia de suas hipóte
ses. Antropólogos, etnólogos, soclóloc 

gos e todos os que se interessam pelos 
problemas do Indio aqui encontrarão 
uma valiosa ajuda para seus estudos. 

• • 

RORSCHACH NA ADOLESCI!NCIA 
NORMAL E PATOLÓGICA, Isabel Adra
dos. Editora Vozes. Ano 1976. Páginas 
382. Não apenas no Brasil, mas em to
da a América Latina, é por demais es-

o cassa a bibliografia referente à inves
tigação cientifica da personalidade do 
adolescente. Isso levou a autora, uma 
de nossas especialistas no assunto, a 
lançar este estudo sobre a afetividade 
dos jovens, investigada mediante o Psl
codiagnóstico de Rorschach. Todavia; 
sendo a afetividade um dos mais im
portantes aspectos da personalidade, na 
sua dinâmica, outros aspectos a ela 
ligados são igualmente pesquisados e 
analisados. O livro quer servir de Ins-

trumento de tra.balho o aos psicólogos, 
com dados atuais e sobretudo com ma
terial colhido entre adolescentes de 
nossa terra. A autora é do ISOP, da 
Fundação Getúlio Vargas. . . 

EDiÇÕES 
PAULlNAS 

LITURGIA DA tGREJA DOMIliSTICA, 
História, Teologia, Pastoral. P. Dufres
ne. Traduçao do original francês La 
Liturgie Familiale de Maria Luiza Jardim 
do Amarante. Ediçoes Paulinas. Ano 
1976. Páginas 224. 

A liturgia familiar está na ordem do 
dia. O assunto vem sendo mencionado 
há alguns anos em artigos de revistas 
e livros. Se de um lado, há os que es
tão convencidos da realidade desta li
turgia, há, de outro, quem lhe faça res
trições. De qualquer maneira, o tema 
em foco hoje é liturgia da famUia. Pa
rece-nos que na ordem da liturgia da 
famrlia. pOdemos encontrar dois movi~ 

mentos: o familiar e o litúrgico. 

A familia está hoje consideravelmen
te abalada. Muitos afirmam que está 
despedaçada pelos embates de diferen
tes pressões. Toma-se, todavia, cada 
vez mais consciência de sua importân
cia como célula básica da sociedade 
civil e da Igreja. Toma-se consciência 
da natureza da famflia, de sua riqueza, 
sua origem, do papel fundamental dos 
pais na educação para a fé. Dal ser a 
pastoral do batismo de crianças total
mente orientada hoje em relação· à pre
paração dos pais . 

• 
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Quanto ao móvimento litúrgico, eie'
pois de alguns anos para' se' afirmar, 
torna'se nece'ssárlo tini esforço' de adap-

, , 

ta'ção' da , expressão cültual' ao mundo 
de hoje para aproximação da liturgia à 
vida. A renovação litúrgica vem justa
mente' dar-nos ' consciência' de que' e: II~ 

turgia nao se afasta da vida mas dela 
participa. Nesta linHa, LITURGIA DA 
IGREJA DOMÉSTicA, vai ajudar muito. 

•• 
A GRAÇA DE DEUS, Edições Pauli

nas~ Ano 1976. Páginas 40. Reflexões 
para cate.quistas e agentes de pasto
ral. Comissão de Pastoral Paroquial da 
Infância, Arquidiocese do Rio de Ja
neiro. O' bom catequista ou agente de 
pastoral faz discfpulos de Deus, pela 
transmissão de sua própria fé no con
vlvio fraterno com o Povo de ' Deus e 
expressa esta fé em ' formulários de ora~ 
ção e de doutrina. Seu dom consiste 
em saber ouvir e saber discernir (j que 

• 

é realmente autênflc(, nos homéns, dane 
do graças a' Deus que' liberta o seu 
pOvO da sua auto-suficiência e o eleva 
para seu amor. 

• 
MULHER NOVA, Aleixo Maria Autran, 

Irmão Marista. Edições Paulinas. Ano 
1976. Páginas 134. TENDA De- PEitE; 
GRINOS, Pe; Carlos ' Afonso Schmilt . 
Edições Paullnas. Ano 1976. Páginas 96. 
AS MAos VAZIAS, Frei Conrad de 
Maester. Traduçao do original francês 
Les Maios vicies do Carmelo cio Sagra
do Coração de Jesus de Juiz de Fora; 
MG. Edições Paullnas. Ano 1976. Pá
ginas 160. O livro tem como subtltulo: 
"A mensagem de Teresa de Usieüx". 
SENTINELAS ' DE DEUS NA CIDADE, 
Renê Volllaume. Tradução do original 
francês V~anl8 de Dieu clans la cltê 
de Luis ' João Gaio, Ediçoes Paulinas. 
Ano 1976. Páginas 304 . 

Peço ao Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
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o Pai glorioso, que dê a Vocês o seu Espírito, 
que os fará sábios e revelará Deus a Vocês, 
para que assim o conheçam como devem. Peço que abram 
suas mentes para que vejam a luz e conheçam 
a esperança pari! a qual os chamoU; Ef ' 1, 17.18. 



, 

Desde os primeiros tempos, as Igrejas 
do Oriente seguiam disciplinas pró
prias, sanc ionadas pelos Santos Padres 
e pelos Sínodos, mesmo ecumênicos. 
Longe de obstar à un idade da Igreja, 
certa diversidade de costumes e usos . .. 
aumenta- lhe o decoro e const itui não 
pouco para que cumpra a sua missão. 
Por isso, este Santo Concíl io ... declara 
que as Igrejas do Oriente, lembradas 
da necessária unidade de toda a. Igreja , 
têm a facu ldade de se governar segun
do as suas disciplinas próprias , mais 
côngruas à índole de seus fiéis e mais 
aptas a atender ao bem das almas. A 
observân cia perfeita deste tradicional 
príncípio, nem sempre respeitado. é 
condição prévia indispensável para a 
restauração da união . 

Unitatis Redintegratio, n. 016 

A o rganização da vída, da oração e do 
trabalho se adaptem, em toda parte e 
sobretudo nos territórios de missões, 
às condições físicas e psíquicas dos 
respectivos Religiosos, bem como às 
necess idades do apostolado, às exi
gências da cu ltura assim como às cir
cunstâncias sociais e econômicas de 
cada região . 

Perfectae Caritatis, n. o 3 

• 

A missão de iluminar o mundo inteiro 
com a mensagem evangélica requer, 
em primeiro lugar, que promovamos 
no seio da própria Igreja a mútua 
estima, o respeito e a concórdia, ad
m itindo toda diversidade legítima, para 
que se estabeleça um diálogo cada vez 
mais frutífero entre todos os que cons
tituem o único Povo de Deus. O que 
une os fiéis é, com efeito, muito mais 
forte do que aquilo que os separa . 'Nas 
cpisas necessárias reine a unidade; nas 
duvidosas, a liberdade; em tudo, a 
caridade' . 

Gaudium et Spes, n.· 92 

Côludium d Spes, "A Alegria e a Esperançall
• Cans· 

tituiçlo Apostblica sobre a lareja no mundo de hoje, 
solenemente promulgada por Paulo VI em 
8.12, 1965 . Uniu.ti. A~intell'~tio, HAReintelifaç:toda 
Unidade"' . Decreto sobre o Ecumenismo promu1aado 
por Paulo VI em 21 ," .1964. hrfeclae Cantll'i •. "A 
Perfeita Caridade'", Decreto sobre a Atualizaçkl dos 
Relisiosos. aprovado na Sessllo Pública Conciliar de 
28.10.1965 . 
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